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INTRODUCERE 

Intervalul de timp acoperit de prezentul volum (1 ianuarie – 30 iunie 1936) 
este marcat de un eveniment de o covârşitoare însemnătate politică şi strategică, ale 
cărui dimensiuni reale nu au fost evaluate atunci în toată amploarea şi gravitatea lor 
de contemporani: remilitarizarea Renaniei (7 martie 1936). 

Prevăzută prin Tratatul de la Versailles şi confirmată prin cel de la Locarno, 
demilitarizarea Renaniei era unul din elementele fundamentale pentru menţinerea 
statu-quo-ului, creat prin tratatele de pace din anii 1919–1920. Vulnerabilă la orice 
acţiune militară franceză şi cu zona Ruhr-ului expusă oricând ocupaţiei franceze, 
Germania nu-şi putea îngădui violarea sistemului versaillez sau ameninţări la 
adresa aliaţilor Franţei din Europa de Est. Atât timp cât „uşa renană” rămânea 
deschisă, Franţa putea sancţiona – evident, dacă voia – orice acţiune a Germaniei, 
care îi leza interesele de securitate. 

Remilitarizarea Renaniei a schimbat dramatic configuraţia geopolitică şi 
geostrategică a Europei. Germania a închis „uşa renană”, a pus Ruhr-ul sub 
protecţie şi a adus Strasbourgul sub bătaia tunurilor germane. Posibilitatea ca 
Franţa să vină în ajutorul aliaţilor ei est-europeni a devenit cu totul problematică. 

Absenţa unei reacţii prompte şi energice a guvernului de la Paris a diminuat 
considerabil credibilitatea Franţei. Pasivitatea ei se explică prin reticenţa Marii 
Britanii – satisfăcută de Acordul naval anglo-german, din 18 iunie 1935 – de a se 
asocia la sancţionarea Reich-ului pentru încălcarea Tratatului de la Versailles şi a 
celui de la Locarno. 

Remilitarizarea Renaniei a pus capăt definitiv tentativelor de creare a unui 
sistem de securitate colectivă în Europa. Cu un an înainte, încheierea tratatelor de 
asistenţă mutuală dintre Franţa şi URSS (2 mai) şi Cehoslovacia şi URSS (16 mai) 
crease segmente ale unui astfel de sistem. Ministrul Afacerilor Străine al României, 
Nicolae Titulescu, era convins că, prin acest ansamblu de alianţe bilaterale, pot fi 
stăvilite acţiunile tot mai frecvente şi energice ale forţelor revizioniste, încurajate 
de venirea naziştilor la putere (30 ianuarie 1933). Discuţiile sale cu M.M. Litvinov, 
comisarul poporului pentru Afacerile Străine al URSS, în vederea încheierii unui 
tratat de asistenţă mutuală vizau două obiective: a) recunoaşterea – fie şi de facto – 
de către URSS a frontierei româno-sovietice pe Nistru şi b) extinderea sistemului 
de alianţe, vizând securitatea colectivă, inaugurat prin tratatele franco-sovietic şi 
cehoslovaco-sovietic. 
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Remilitarizarea Renaniei şi lipsa de reacţie a Franţei au dat o lovitură de 
moarte politicii lui Nicolae Titulescu. Dacă Franţa nu-şi apăra propriile interese de 
securitate, de ce ar fi făcut-o pentru aliaţii ei răsăriteni? Forţele din ţară, ostile 
politicii titulesciene, vizând apropierea de URSS, precum şi adversarii săi politici, 
ca şi inamicii săi din exterior (Polonia, Italia şi Germania) şi-au intensificat 
acţiunile şi, la 29 august 1936, au obţinut îndepărtarea lui Titulescu din guvern. 

Documentele din prezentul volum surprind eforturile diplomaţiei româneşti 
de a veghea la păstrarea frontierelor României; de a consolida alianţele ei în 
vederea menţinerii statu-quo-ului şi de a asigura Societăţii Naţiunilor funcţia nu 
numai teoretică, dar şi practică de garant al legalităţii internaţionale. Toate aceste 
strădanii au fost grav subminate de remilitarizarea Renaniei, considerată de unii 
istorici ca începutul crizei al cărei deznodământ avea să fie, trei ani mai târziu, 
declanşarea celui de-al doilea război mondial. În acelaşi timp, volumul de faţă 
surprinde complexitatea contextului internaţional, politica externă românească fiind 
nevoită să găsească răspunsuri nu numai pentru transformările aduse de 
remilitarizarea Renaniei, ci şi pentru provocări mult mai apropiate de casă: 
reintroducerea serviciului militar obligatoriu în Austria, relaţia tot mai încordată cu 
Polonia şi apropierea dintre Varşovia şi Budapesta, remilitarizarea Strâmtorilor, 
apariţia unor tensiuni în interiorul Micii Înţelegeri şi a Înţelegerii Balcanice. 

Laurenţiu CONSTANTINIU 
Alin-Victor MATEI 



INTRODUCTION 

The period of time covered by the documents from this volume (January 1 – 
June 30, 1936) was marked by an event with crucial political and strategic importance, 
whose real dimensions have not been fully estimated by its contemporaries: the 
remilitarization of the Rhineland (March 7, 1936). 

Part of the Versailles Treaty’s provisions and confirmed by the Locarno Pact, 
the demilitarization of the Rhineland was one of the fundamental elements in order 
to support the European status-quo, as it was established by the Peace Settlements 
from 1919–1920. Since Germany was vulnerable to a French military action and 
unable to prevent a new occupation of Ruhr area, she could not afford to infringe 
the Versailles Treaty or to threaten France’s allies from Eastern Europe. As long as 
the “Rhenish door” remained open, France could defeat – obviously, if she wished 
so – any German action which might have endangered its security interests. 

Rhineland’s remilitarization dramatically altered the geopolitical and 
strategic situation of Western Europe, and also of the entire Europe. Germany 
locked the “Rhenish door”, created a defense barrier for the Ruhr’s industrial area 
and brought Strasbourg in front of the range of German guns. France’s ability to 
offer military aid to its Eastern European allies was at that moment even more 
questionable.  

The lack of a forceful and immediate response from Paris further diminished 
France’s prestige in front of her allies. French passivity towards German acts finds 
its explanation in the British reluctance to associate London with any collective 
action aimed to castigate Germany for the recent breach of the Versailles and 
Locarno Treaties. It is worth mentioning that the British claims had been satisfied 
by the British-German Naval Treaty from June 18, 1935. 

Rhineland’s remilitarization effectively ended any attempts to create a 
collective security system in Europe, although, as documents from this volume will 
show, there were still some lingering hopes even after the events from Abyssinia 
and the Rhineland. Only a year before, the conclusion of the mutual aid treaties 
between France and the Soviet Union (May 2, 1935) and Czechoslovakia and the 
USSR (May 16, 1935) had set up parts in the foundations of such a system. The 
Romanian Foreign Minister, Nicolae Titulescu, was convinced that by this system 
of bilateral alliances could be stopped the more frequent and increasing activities of 
revisionist forces, encouraged by the Nazi taking over of political power on 
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January 30, 1933. His negotiations with M.M. Litvinov, People’s Commissar for 
Foreign Affairs of the USSR, for the conclusion of a mutual defense treaty, aimed 
at two objectives: a) the Soviet recognition – even a de facto was acceptable – of 
the river Dniestr as the border between the two states; and b) the enlargement of 
the alliances system of collective security, established by the French-Soviet and 
Czech-Soviet Treaties. 

The remilitarization of the Rhineland and the lack of serious attitude from the 
French side gave a death blow to Titulescu’s strategy and in Romania encouraged 
the position of those who demanded his removal. If France was unable to defend 
her own interests, why and how would she have done it in the case of the Eastern 
allies? Several political circles, hostile to Titulescu’s “pro-Soviet” policy, as well 
as his political opponents and enemies from outside Romania (Poland, Italy, and 
Germany) intensified their campaign against Titulescu and succeeded in his 
dismissal from the government on August 29, 1936. 

The documents from this volume illustrate Romania’s diplomatic efforts 
aimed first of all to preserve the State’s territorial integrity during an increasingly 
difficult international environment; then to strengthen her alliances in order to 
maintain the status quo and to give to the League of Nations the practical ability to 
act as a guarantor of the international law. All these Romanian efforts were 
seriously undermined by Rhineland’s remilitarization, which some historians 
consider as the beginning of the crisis that broke three years later taking the form 
of the Second World War. 

At the same time, this volume outlines the international environment 
complexity in which Romania’s diplomacy needed to find answers not only to the 
repercussions of the remilitarization of the Rhineland, but also to a variety of 
challenges much closer to home: the reintroduction of compulsory military service 
in Austria, the deteriorating relationship with Poland happened in the context of a 
closer relation between Warsaw and Budapest, the revision of the Straits regime, 
the tensions within the Little Entente and the Balkan Entente. 

Laurenţiu CONSTANTINIU 
Alin-Victor MATEI 



NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI 

Aşa cum s-a arătat în Introducere, documentele incluse în prezentul volum 
acoperă perioada primei jumătăţi a anului 1936 (1 ianuarie-30 iunie). 

Documentele provin din două mari instituţii arhivistice româneşti: Arhiva 
Ministerului Afacerilor Externe şi Arhivele Naţionale Istorice Centrale.  

La Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, au fost consultate:  
a) Dosarele fondurilor de legaţie (Ankara, Atena, Bruxelles, Buenos Aires, 

Constantinopol, Geneva, Londra, Paris, Roma. Tirana, Washington etc.); 
b) Dosarele de ţară (Albania, Anglia, Argentina, Austria, Belgia, Brazilia, 

Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, Egipt, Elveţia, Finlanda, Germania, 
Grecia, India, Iran, Iraq, Italia, Iugoslavia, Japonia, Luxemburg, Mexic, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania, Statele Unite 
ale Americii, Suedia, Turcia, Ungaria, Uniunea Sovietică, Vatican); 

c) Dosarele fondurilor ce aparţin unor organizaţii internaţionale (Mica 
Înţelegere, Înţelegerea Balcanică, Societatea Naţiunilor); 

d) Dosare cuprinse în Fondul Dosare speciale şi Fondul Nicolae Titulescu. 
Documente diplomatice. 

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). În legătură cu ultimul tip de documente, autorii au 
preferat editarea lor deoarece ele oferă informaţii care nu întotdeauna se regăsesc în 
celelalte documente incluse în volum. 

Cercetările în Arhivele Naţionale Istorice Centrale au vizat Fondul Casa 
Regală, din care au fost alese acele documente ilustrative pentru politica externă a 
statului român. 

În activitatea de editare a documentelor, autorii au avut ca principiu de bază 
redarea cât mai fidelă a conţinutului lor. Pe cale de consecinţă, intervenţiile lor au 
fost reduse la minim: s-a înlocuit – acolo unde a fost cazul – apostroful cu cratima; 
au fost corectate tacit greşelile minore de gramatică sau ortografie. 

Cuvintele ilizibile au fost marcate în text prin: „...[indescifrabil]”. De asemenea, 
la unele dintre documente apare menţiunea „...(lipsă în text)”. Ea aparţine 
funcţionarilor din epocă ai Ministerului Afacerilor Străine, care s-au ocupat de 
descifrarea documentelor şi, întâmpinând dificultăţi, au marcat cuvintele sau 
pasajele nedescifrate. 
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Expresiile sau acele pasaje din documentele incluse în volum, redactate în 
alte limbi decât limba română au fost marcate în text prin caractere cursive. Autorii 
au preferat traducerea în note de subsol, cu precădere, a expresiilor în limbile 
germană şi latină. 

Limba română a fost actualizată tacit, fără ca operaţiunea să afecteze sensul 
propoziţiilor sau frazelor. 

Rezoluţiile şi adnotările din documente au fost redate la sfârşitul acestora, 
fiind marcate prin „[Note marginale:]”. 

Natura fiecărui document a fost indicată cu ajutorul abrevierilor (care se 
regăsesc şi în lista de abrevieri): R. — raport; T. — telegramă; N. — notă; T. c. — 
telegramă cifrată; N. s. — notă de serviciu. De asemenea, gradul de secretizare al 
documentelor a fost indicat 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.)”, decât cu puţine excepţii, 
unde notele care aparţin autorului documentului au fost însoţite de menţiunea „(n. a.)”, 
iar cele ale editorilor de „(n. ed.)”. 

* 

În activitatea de elaborare a volumului, autorii au beneficiat de sprijinul unor 
persoane cărora le sunt profund recunoscători.  

În primul rând, mulţumirile lor se îndreaptă spre directorii celor două instituţii 
arhivistice, care au pus la dispoziţie întreg materialul documentar ce constituie 
obiectul prezentului volum: domnul prof. univ. dr. Marcel-Dumitru Ciucă (directorul 
Direcţiei Arhivelor Naţionale Istorice Centrale) şi domnul dr. Stelian Obiziuc 
(directorul Direcţiei Arhive Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe).  

Mulţumirile autorilor se îndreaptă şi spre arhiviştii de la Arhiva Ministerului 
Afacerilor Externe – doamna Ionela Anghel, domnul Cristian Tudorache şi, nu în 
ultimul rând, domnul Nicolae Nicolescu –, fără de ale căror preţioase sfaturi şi 
ajutor orientarea printre fondurile de arhivă ar fi fost pentru autori mai anevoioasă. 

Domnişoarei Anamaria Bălan, domnişoarei Oana Ceapă şi domnului Nicolae 
Guşoi, toţi studenţi ai Facultăţii de Istorie din Universitatea Bucureşti, secţia 
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, autorii le sunt recunoscători pentru 
sprijinul acordat la culegerea amplului material documentar. 

Last but not least, autorii mulţumesc directorului Editurii Academiei Române, 
domnul academician Dumitru Radu Popescu, pentru concursul acordat la editarea 
şi tipărirea acestui volum. Gratitudinea noastră se îndreaptă, de asemenea, către 
redactorul de carte, doamna Rodica Florescu, a cărei lectură atentă a manuscrisului 
a asigurat ţinuta ştiinţifică a volumului de faţă. 

Laurenţiu CONSTANTINIU 
Alin-Victor MATEI 



EDITORS’ NOTE 

As already mentioned in the Introduction, the present volume covers the first 
half of the year 1936 (January 1 – June 30). 

The documents come from two of the main Romanian archives: The Archive 
of the Ministry of Foreign Affairs and The National Central Historical Archives. 

In the case of the former, the following collections were consulted: 
1) Legation collections (Ankara, Athens, Brussels, Buenos Aires, 

Constantinople, Geneva, London, Paris, Rome, Tirana, Washington, etc.); 
2) Country collections (Albania, Argentina, Austria, Belgium, Brazil, 

Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, Egypt, Finland, Germany, Greece, 
Holland, Hungary, India, Iran, Iraq, Italy, Japan, Luxemburg, Mexico, 
Norway, Poland, Portugal, 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, as well as the Nicolae Titulescu. Diplomatic 
Documents collections. 

All the dossiers are part of the Collection 71 which contains telegrams, 
rapports, notes, memoranda, bulletins drafted by the Political Department of the 
Ministry of Foreign Affairs. As for the latter type of documents, the editors have 
chosen to publish them because they often provide information which sometimes 
could not be identified in other documents. 

The researches done to The National Central Historical Archives were 
limited to the Royal Household Collection from where had been taken those 
documents relevant for the foreign policy of Romania. 

During their editing work, the editors aimed first of all to reproduce as 
exactly as possible the content of the documents. As a consequence, their 
interventions have been reduced to a minimum: where the situation required so, the 
apostrophe was replaced with the hyphen and the minor spelling and grammar 
errors were tacitly corrected. 

The unreadable words were marked in the text with “... [indescifrabil]”/ 
(“... [illegible]”). As well, in some documents the readers will find the mention  
“... (lipsă în text)”/[“... (missing from the original text)”]. It belongs to the clerks of 
the Foreign Ministry who deciphered the documents and marked in this way words 
or text parts which they could not understand. 
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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 Romanian language was tacitly brought up to date, taking care not to 
change the meaning of the sentences. 

The minutes and the resolutions written on the original documents were 
reproduced at the end of each document between square brackets: “[Note 
marginale:]”/“[Peripheral notes]”. 

The type of each document was indicated using abbreviations, which can be 
found in the list of abbreviations: R. – report; T. – telegram; N. – note; T. c. – ciphered 
telegram; N. s. – note of office. Similarly, the different degrees of classification 
were indicated in extenso. 

Most of the footnotes belong to the editors. Because of that, the editors have 
chosen not to indicate it, with few exceptions, where 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 editing this volume, the authors have benefited enormously by 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: professor. dr. 
Marcel-Dumitru Ciucă (director of the National Central Historical Archives) and 
dr. Stelian Obiziuc (director of the Archive of the Ministry of Foreign Affairs). 

The editors also wish to thank the archivists from the Archive of the Ministry 
of Foreign Affairs – Mrs. Ionela Anghel, Mr. Cristian Tudorache, and, of course, 
Mr. Nicolae Nicolescu – without whose advice and help our mastering of the 
archive collections useful for this volume would have been impossible. 

The editors wish to express as well their gratefulness for their help in typing 
part of the massive amount of documents to Ms. Anamaria Bălan, Ms. Oana Ceapă 
and Mr. Nicolae Guşoi, all three of them students at the Faculty of History of the 
University of Bucharest, Department of International Relations and European Studies. 

Last but not least, the authors would like to express their thanks to the 
director of the Publishing House of the Romanian Academy, academician Dumitru 
Radu Popescu, for his support in editing and publishing this volume. Our gratitude 
extends as well to the editor of the manuscript, Mrs. Rodica Florescu, who has 
contributed to this volume’s scientific rigour. 

Laurenţiu CONSTANTINIU 
Alin-Victor MATEI 



LISTA DOCUMENTELOR 

1. 1 ianuarie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire demersurile guvernului 
Italiei pe lângă Turcia, pentru ca aceasta din urmă să nu se alăture politicii de 
sancţiuni a Societăţii Naţiunilor. 

2. 1 ianuarie 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor 
Străine, cu privire la poziţia Poloniei în problema conflictului italo-abisinian. 

3. 1 ianuarie 1936, Atena. Raportul ministrul României la Atena, Constantin 
Langa-Răşcanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu 
privire la situaţia politică din Grecia, în perioada campaniei electorale, şi la 
impactul acesteia asupra politicii externe greceşti. 

4. 2 ianuarie 1936, Praga. Raportul ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la 
declaraţiile făcute ziarului „Izvestiia” de către primul ministru al Cehoslovaciei, 
Milan Hodža, despre situaţia politică internaţională şi poziţia Cehoslovaciei 
faţă de sistemul securităţii colective şi relaţiile cu Uniunea Sovietică. 

5. 3 ianuarie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, despre atitudinea 
Germaniei faţă de ratificarea Tratatului franco-sovietic. 

6. 3 ianuarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la poziţia Italiei faţă 
de demersurile de rezolvare pe cale paşnică a conflictului italo-abisinian, 
iniţiate de către Societatea Naţiunilor. 

7. 3 ianuarie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, despre 
preconizata vizită a cancelarului Austriei, Kurt Schuschnigg, la Praga şi 
relaţiile austro-cehoslovace. 

8. 3 ianuarie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu 
privire la politica externă a Germaniei în ultima parte a anului 1935. 

9. 4 ianuarie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea Turciei faţă 
de demersul guvernului italian, care viza determinarea Turciei de a nu 
participa la politica de sancţiuni iniţiată de Societatea Naţiunilor. 
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10. 4 ianuarie 1936, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Constantin 
Langa-Răşcanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu 
privire la demersurile guvernului englez, referitoare la colaborarea statelor 
mediteraneene cu Marea Britanie în cazul unui atac al Italiei, şi atitudinea 
Greciei în această problemă. 

11. 6 ianuarie 1936, Ankara. Telegrama ministrului ministrului României la 
Ankara, Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, despre discuţia 
avută de către acesta cu ministrul turc al Afacerilor Străine, Tevfik Rüstü 
Aras, referitoare la poziţia Turciei faţă de diferendul dintre Italia şi Societatea 
Naţiunilor. 

12. 6 ianuarie 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 mesajul anual al 
preşedintelui F.D. Roosevelt. 

13. 7 ianuarie 1936, Moscova. Nota Legaţiei României de la Moscova, către 
Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la demersurile Uniunii Sovietice într-o 
serie de probleme internaţionale. 

14. 8 ianuarie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la achiziţiile de 
armament ale Bulgariei. 

15. 8 ianuarie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat al Ministerului 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul României la Praga, 
Theodor Emandi, cu privire la poziţia României faţă de instituirea, în Austria, 
a unei regenţe condusă de Principele Starhemberg. 

16. 9 ianuarie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
discuţia avută de către acesta cu primul ministru al Iugoslaviei, Milan 
Stoiadinović, despre demersurile întreprinse de către Italia pe lângă Turcia, în 
problema sancţiunilor. 

17. 9 ianuarie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea care ar 
urma să o adopte Turcia şi celelalte state membre ale Înţelegerii Balcanice faţă 
de căsătoria surorii Regelui Albaniei, Zogu, cu fiul fostului sultan, Abdul Hamid. 

18. 9 ianuarie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la cererea adresată de 
către Turcia statelor membre ale Înţelegerii Balcanice, ca acestea să adopte o 
poziţie comună faţă de tentativa de restaurare pe tronul Albaniei a familiei 
imperiale otomane. 

19. 9 ianuarie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia avută de 
către acesta cu ministrul turc al Afacerilor Străine, Tevfik Rüstü Aras, despre 
negocierile privind semnarea Convenţiei militare dintre România şi Turcia. 
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20. 10 ianuarie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României 
la Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, despre poziţia 
guvernului britanic în problema sancţiunilor petroliere instituite împotriva 
Italiei. 

21. 11 ianuarie 1936, Saint Moritz. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre refuzul 
Cehoslovaciei de a vinde armament Bulgariei. 

22. 11 ianuarie 1936, Saint Moritz. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la poziţia 
României faţă restaurarea vechii familii imperiale otomane în Albania. 

23. 11 ianuarie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, 
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la răspunsul dat 
de guvernul britanic la nota guvernului turc, cu privire la atitudinea Turciei 
faţă de alăturarea la politica de sancţiuni iniţiată de Societatea Naţiunilor. 

24. 11 ianuarie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat al 
Ministerului Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către Legaţiile de la 
Belgrad şi Atena, despre poziţia comună care trebuie adoptată de statele 
Înţelegerii Balcanice în problema restaurării pe tronul Albaniei a familiei 
imperiale otomane. 

25. 11 ianuarie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea 
Cehoslovaciei faţă de poziţia României în problema instaurării, în Austria, a 
unei regenţe condusă de Principele Starhemberg. 

26. 11 ianuarie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la caracterul vizitei 
cancelarului Austriei, Kurt Schuschnigg, la Praga. 

27. 11 ianuarie 1936, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta, 
Vasile Grigorcea, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
referitor la ecourile vizitei cancelarului Austriei, Kurt Schuschnigg, la Praga 
şi la temerile maghiare faţă de o apropiere austro-cehoslovacă. 

28. 11 ianuarie 1936, Buenos Aires. Raportul Legaţiei României de la Buenos 
Aires către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la 
motivele ruperii relaţiilor diplomatice dintre Uruguay şi Uniunea Sovietică. 

29. 12 ianuarie 1936, Saint Moritz. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre demersul 
comun al României, Iugoslaviei şi Cehoslovaciei împotriva instituirii, în 
Austria, a regenţei Principelui Starhemberg. 

30. 12 ianuarie 1936, Moscova. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Moscova, Ion Popescu-Paşcani, către Ministerul Afacerilor 
Străine, cu privire la problemele de politică externă discutate în cadrul celei 
de-a doua sesiuni a Comitetului Executiv Central al URSS. 

31. 13 ianuarie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la impactul 
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Acordului militar franco-englez asupra societăţii germane şi a politicii 
externe a Germaniei. 

32. 13 ianuarie 1936, Bruxelles. Raportul ministrului României la Bruxelles, 
Dimitrie Ghika, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
referitor la principalele teme de politică externă, incluse în raportul întocmit 
de Comisia de politică externă a Senatului Belgiei. 

33. 14 ianuarie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, 
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la posibila 
adeziune a Greciei la acordurile militare ale Înţelegerii Balcanice. 

34. 14 ianuarie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, despre vizita cancelarului 
Austriei, Kurt Schuschnigg, în Cehoslovacia şi poziţia guvernului cehoslovac 
faţă de instituirea regenţei sub conducerea Principelui Starhemberg. 

35. 14 ianuarie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României 
la Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare 
la retragerea Japoniei de la lucrările Conferinţei navale. 

36. 14 ianuarie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la dorinţa 
exprimată de către Hermann Göring de a participa la o vânătoare, în România. 

37. 14 ianuarie 1936, Bucureşti. Telegrama directorului Direcţiei Afacerilor 
Politice din Ministerul Afacerilor Străine, Alexandru Cretzianu, către ministrul 
României la Societatea Naţiunilor, Constantin Antoniade, referitoare la 
proiectul spaniol de rezolvare paşnică a conflictului italo-abisinian. 

38. 14 ianuarie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat al Ministerului 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, despre vizita cancelarului Austriei, Kurt Schuschnigg, în 
Cehoslovacia. 

39. 14 ianuarie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat al 
Ministerului Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către Legaţia României de 
la Paris, cu privire la consecinţele instaurării regenţei în Austria, sub 
conducerea Principelui Starhemberg, asupra statelor Micii Înţelegeri.  

40. 14 ianuarie 1936, Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
operaţiunile militare din conflictul italo-abisinian şi la poziţia Italiei faţă de 
mesajul preşedintelui SUA, F.D. Roosevelt. 

41. 14 ianuarie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, despre 
vizita cancelarului Austriei, Kurt Schuschnigg, în Cehoslovacia. 

42. 15 ianuarie 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor 
Străine, despre discursul ministrului Afacerilor Străine al Poloniei, Jósef 
Beck, cu privire la liniile generale ale politicii externe poloneze. 
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43. 15 ianuarie 1936, Bucureşti. Telegrama directorului Direcţiei Afacerilor 
Politice din Ministerul Afacerilor Străine, Alexandru Cretzianu, către 
ministrul României la Paris, Constantin Cesianu, cu privire la negocierile 
militare franco-britanice de la Paris şi poziţia Germaniei faţă de ele. 

44. 15 ianuarie 1936, Londra. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, referitor la negocierile militare franco-britanice de la Paris. 

45. 15 ianuarie 1936, Varşovia. Raportul consilierului de la legaţie de la Legaţia 
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor 
Străine, despre relaţiile polono-germane. 

46. 16 ianuarie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României 
la Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, despre poziţia 
Marii Britanii în problema sancţiunilor contra Italiei. 

47. 16 ianuarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind evaluarea raporturilor 
italo-germane, făcută de ambasadorul Italiei la Berlin, Bernardo Atollico. 

48. 16 ianuarie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la refuzul Uruguayului 
de a participa la Geneva, la discutarea incidentului sovieto-uruguayan. 

49. 16 ianuarie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la operaţiunile 
militare italiene în Abisinia. 

50. 16 ianuarie 1936, Berlin. Raportul ataşatului de presă al Legaţiei României 
de la Berlin, Petre Ilcuş, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
referitor la politica externă a Germaniei în cursul anului 1935. 

51. 17 ianuarie 1936, Berna. Raportul ministrului României la Berna, Mihail 
Boerescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, despre 
eventuala reluare a relaţiilor sovieto-elveţiene. 

52. 17 ianuarie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, 
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
atitudinea Marii Britanii faţă de politica de sancţiuni impusă Italiei de către 
Societatea Naţiunilor. 

53. 17 ianuarie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la ratificarea Pactului 
franco-sovietic. 

54. 17 ianuarie 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor 
Străine, referitoare la audierile ministrului Afacerilor Străine al Poloniei de 
către Comisia de politică externă a Sejmului. 

55. 17 ianuarie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la demisia din guvern 
a lui Édouard Herriot şi consecinţele ei asupra politicii interne şi externe a 
Franţei. 
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56. 18 ianuarie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia avută de 
către acesta cu directorul politic din cadrul Ministerului de Externe al Franţei 
în legătură cu atitudinea statelor Micii Înţelegeri faţă de Austria. 

57. 18 ianuarie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la poziţia Franţei şi a 
statelor Micii Înţelegeri faţă de regenţa Principelui Starhemberg şi posibila 
restaurarea a Habsburgilor. 

58. 18 ianuarie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre principalele probleme din 
relaţia franco-germană. 

59. 18 ianuarie 1936, Washington. Raportul ministrului României la Washington, 
Carol Davilla, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire 
la mesajul preşedintelui SUA, F.D. Roosevelt, către Congres, politica 
comercială a SUA şi Legea neutralităţii. 

60. 19 ianuarie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la problemele 
discutate în cadrul convorbirilor dintre premierul cehoslovac, Milan Hodža, 
şi cancelarul Austriei, Kurt Schuschnigg. 

61. 20 ianuarie 1936, Geneva. Telegrama ministrului României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine, în 
legătură cu problemele dezbătute în Comitetul de XIII, de la Societatea 
Naţiunilor. 

62. 20 ianuarie 1936, Bruxelles. Raportul ministrului României la Bruxelles, 
Dimitrie Ghika, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu 
privire la măsurile militare adoptate de Belgia faţă de reînarmarea Germaniei. 

63. 21 ianuarie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
ecourile vizitei la Praga a cancelarului Austriei, Kurt Schuschnigg. 

64. 22 ianuarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea Italiei 
faţă de Mica Înţelegere şi restaurarea Habsburgilor, precum şi la ecourile 
vizitei cancelarului Austriei, Kurt Schuschnigg, la Praga, în presa italiană. 

65. 22 ianuarie 1936, Moscova. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Moscova, Ion Popescu-Paşcani, către Ministerul Afacerilor 
Străine, privind atitudinea autorităţilor sovietice faţă de discursul ministrului 
de Externe al Poloniei, Jósef Beck, privind direcţiile politicii externe ale ţării 
sale. 

66. 22 ianuarie 1936, Geneva. Telegrama ministrului României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare 
la problema Danzigului şi a sancţiunilor contra Italiei. 

67. 22 ianuarie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat al Ministerului 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către Legaţia României de la Londra, 
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privind participarea Regelui Carol al II-lea la funeraliile Regelui George al 
V-lea al Marii Britanii. 

68. 22 ianuarie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
atitudinea Austriei faţă de Mica Înţelegere, restaurarea Habsburgilor şi 
relaţiile maghiaro-austriece. 

69. 23 ianuarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la situaţia politică 
din Franţa şi la impactul acesteia asupra politicii externe a Franţei. 

70. 23 ianuarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia dintre 
ambasadorul URSS la Roma, Boris Stein, şi Mussolini, despre relaţiile 
sovieto-italiene şi politica externă a Italiei. 

71. 23 ianuarie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine, cu 
privire la vizita lui Gheorghe I. Brătianu la Berlin. 

72. 23 ianuarie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat al Ministerului 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, referitoare la discuţiile dintre premierul Cehoslovaciei, 
Milan Hodža, şi cancelarul Austriei, Kurt Schuschnigg. 

73. 23 ianuarie 1936, Geneva. Telegrama ministrului României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine, cu 
privire la dezbaterile desfăşurate la Societatea Naţiunilor pe marginea 
conflictului diplomatic sovieto-uruguayan. 

74. 24 ianuarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind discuţia avută cu 
secretarul general al Ministerului de Externe Italian, Suvici.  

75. 24 ianuarie 1936, Moscova. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Moscova, Ion Popescu-Paşcani, cu privire la ecourile 
demisiei guvernului Laval în corpul diplomatic de la Moscova. 

76. 24 ianuarie 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine, despre 
deciziile adoptate de către forul de la Geneva pe marginea problemei 
Danzig-ului, a asistenţei refugiaţilor şi a conflictului diplomatic sovieto-
urugayan. 

77. 24 ianuarie 1936, Buenos Aires. Telegrama ministrului României la Buenos 
Aires, Alexandru Buzdugan, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
poziţia lui Saavedra Lamas în problema conflictului diplomatic sovieto-
uruguayan. 

78. 24 ianuarie 1936, Londra. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
cu privire la situaţia forţelor militare ale Marii Britanii. 
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79. 25 ianuarie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la formarea guvernului 
condus de către Albert Sarraut şi la priorităţile de politică externă ale acestuia. 

80. 25 ianuarie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine, 
despre iniţiativa de regrupare a statelor dunărene şi ecourile acesteia în 
rândurile autorităţilor germane. 

81. 25 ianuarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la punctul de 
vedere al ambasadorului Marii Britanii la Londra, Sir Eric Drummond, asupra 
relaţiei italo-engleze.  

82. 25 ianuarie 1936, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta, 
Vasile Grigorcea, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu 
privire la relaţiile germano-maghiare. 

83. 26 ianuarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia dintre 
ambasadorul Cehoslovaciei la Roma şi Benito Mussolini, despre stadiul 
relaţiilor italo-cehoslovace, italo-britanice şi problema sancţiunilor impuse 
Italiei de către Societatea Naţiunilor. 

84. 26 ianuarie 1936, Sofia. Telegrama ministrului României la Sofia, Vasile 
Stoica, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la relaţiile bulgaro-
iugoslave şi la o eventuală apropiere între cele două ţări. 

85. 26 ianuarie 1936, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta, 
Vasile Grigorcea, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
despre atitudinea Ungariei faţă de planurile de colaborare dunăreană. 

86. 27 ianuarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia dintre 
Benito Mussolini şi ambasadorul Franţei la Roma, Chambrun, despre situaţia 
politică internaţională şi poziţia Italiei faţă de aceasta. 

87. 27 ianuarie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia acestuia 
cu ambasadorul Japoniei la Paris, despre situaţia politică din Japonia şi 
atitudinea Uniunii Sovietice faţă de România. 

88. 27 ianuarie 1936, Washington. Raportul consilierului de presă de la Legaţia 
României de la Washington, George Boerescu, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, referitor la relaţiile comerciale dintre SUA şi România. 

89. 28 ianuarie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine, cu 
privire la atitudinea autorităţilor germane faţă de Pactul de la Locarno. 

90. 29 ianuarie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre vizita lui Gheorghe I. 
Brătianu la Berlin.  
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91. 29 ianuarie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie, de la Legaţia 
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine, cu 
privire la vizita lui Gheorghe I. Brătianu la Berlin. 

92. 30 ianuarie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la relaţiile româno-
cehoslovace. 

93. 30 ianuarie 1936, Praga. Raportul ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, despre politica 
externă a Cehoslovaciei. 

94. 31 ianuarie 1936, Buenos Aires. Raportul ministrului României la Buenos 
Aires, Alexandru Buzdugan, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, cu privire la conflictul diplomatic sovieto-uruguayan. 

95. 1 februarie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre pericolul 
declanşării unui conflict ca urmare a înarmării Germaniei. 

96. 1 februarie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire 
la situaţia Principelui Starhemberg, propaganda legitimistă şi tendinţele de 
apropiere de Mica Înţelegere. 

97. 1 februarie 1936, Bucureşti. Buletinul Direcţiei Politice a Ministerului 
Afacerilor Străine al României despre vizita cancelarului Austriei, Kurt 
Schuschnigg, la Praga, problema regenţei în Austria, conflictul italo-abisinian, 
noul guvern francez, relaţiile sovieto-elveţiene şi politica externă a Lituaniei. 

98. 3 februarie 1936, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Constantin 
Langa-Răşcanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
relaţiile eleno-britanice şi atitudinea Greciei la Societatea Naţiunilor. 

99. 3 februarie 1936, Varşovia. Raportul ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu 
privire la principalele evenimente politice interne şi externe din Polonia, care 
au avut loc în decursul lunii ianuarie 1936. 

100. 4 februarie 1936, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
referitor la politica internă şi externă a Iugoslaviei în cursul lunii ianuarie 1936. 

101. 5 februarie 1936, Haga. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Haga, Dan Geblescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu 
privire la punctul de vedere al ministrului olandez al Afacerilor Străine în 
problema embargoului petrolier împotriva Italiei, a reînarmării Germaniei şi a 
raporturilor ruso-japoneze. 

102. 5 februarie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, despre 
atitudinea Italiei faţă de apropierea austro-cehă. 



Institutul Diplomatic Român 

 XXIV 

103. 6 februarie 1936, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta, 
Vasile Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la relaţiile 
sovieto-maghiare. 

104. 6 februarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la dezbaterile din 
cadrul Marelui Consiliu Fascist în problema sancţiunilor instituite de către 
Societatea Naţiunilor împotriva Italiei. 

105. 6 februarie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la propunerea adresată 
României de către premierul cehoslovac, Milan Hodža, ca Mica Înţelegere să 
colaboreze cu Austria. 

106. 7 februarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la interesul 
manifestat de către factorii de decizie italieni faţă de discuţiile dintre 
autorităţile franceze şi personalităţile politice europene, aflate în trecere, prin 
Paris. 

107. 7 februarie 1936, Helsingfors. Telegrama ministrului României la 
Helsingfors, Raoul Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine, despre aprecierile 
presei finlandeze la adresa politicii externe româneşti. 

108. 7 februarie 1936, Londra. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, referitor la discuţiile politice de la Londra, dintre oamenii de stat, 
participanţi la funeraliile Regelui George al V-lea. 

109. 8 februarie 1936, Riga. Telegrama ministrului României la Riga, Constantin 
Văllimărescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la politica 
externă a Poloniei şi la relaţiile româno-polone. 

110. 8 februarie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, 
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la răspunsul 
adresat de guvernul britanic memorandumului italian, din 24 ianuarie. 

111. 8 februarie 1936, Bucureşti. Telegrama directorului Direcţiei Afacerilor 
Politice din Ministerul Afacerilor Străine, Alexandru Cretzianu, către 
însărcinatul cu afaceri al României la Londra, Constantin Laptew, referitoare 
la informaţiile primite de la Legaţia României de la Varşovia.  

112. 8 februarie 1936, Geneva. Raportul ministrului României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, referitor la problemele discutate în cadrul celei de-a 90-a sesiuni a 
Consiliului Societăţii Naţiunilor. 

113. 8 februarie 1936, Oslo. Raportul ministrului României la Oslo, Dimitrie 
Juraşcu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la 
ecoul pe care l-au avut în presa norvegiană discuţiile de la Londra şi Paris 
dintre oamenii de stat, participanţi la funeraliile Regelui George al V-lea. 
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114. 8 februarie 1936, Oslo. Raportul ministrului României la Oslo, Dimitrie 
Juraşcu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire 
programul de reînarmare al Marii Britanii. 

115. 8 februarie 1936, Sofia. Raportul ministrului României la Sofia, Vasile Stoica, 
către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la relaţiile 
sovieto-bulgare şi la poziţia Uniunii Sovietice într-un şir de probleme 
internaţionale. 

116. 9 februarie 1936, Paris. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la convorbirile avute 
de către demnitarul român la Londra şi Paris. 

117. 9 februarie 1936, Moscova. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Moscova, Ion Popescu-Paşcani, către Ministerul Afacerilor 
Străine, referitoare la interesul manifestat de presa sovietică faţă de 
convorbirile de la Paris dintre autorităţile franceze, Regele Carol al II-lea şi 
Nicolae Titulescu. 

118. 10 februarie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
planurile germane de intensificare a cooperării economice cu România. 

119. 10 februarie 1936, [Paris]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la poziţia României 
în problema Pactului de asistenţă mutuală cu Uniunea Sovietică. 

120. 10 februarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre interesul manifestat de 
autorităţile de la Roma faţă de convorbirile avute de către Nicolae Titulescu 
la Paris. 

121. 10 februarie 1936, Berna. Raportul ministrului României la Berna, Mihail 
Boerescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
posibila reluare a relaţiilor diplomatice dintre Uniunea Sovietică şi Elveţia. 

122. 10 februarie 1936, Berlin. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Berlin, Vintilă Petala, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, referitor la politica externă a Germaniei, convorbirile de la 
Paris şi întrevederea dintre von Neurath-Eden. 

123. 11 februarie 1936, Helsingfors. Telegrama ministrului României la Helsingfors, 
Raoul Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la iminenta 
semnare a Pactului sovieto-român. 

124. 11 februarie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre relaţiile 
iugoslavo-austriece. 

125. 11 februarie 1936, Sofia. Telegrama ministrului României la Sofia, Vasile 
Stoica, către Ministerul Afacerilor Străine, referitor la ecoul pe care 
convorbirile de la Londra şi Paris ale Regelui Carol al II-lea şi ale lui Nicolae 
Titulescu, l-au avut în rândul oamenilor politici bulgari.  
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126. 11 februarie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la 
îmbunătăţirea relaţiilor dintre Uniunea Sovietică şi Polonia. 

127. 11 februarie 1936, Berna. Telegrama ministrului României la Berna, Mihail 
Boerescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la ecoul pe care l-a 
avut în presa elveţiană călătoria Regelui Carol al II-lea, la Paris şi Londra. 

128. 12 februarie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine, cu 
privire la îngrijorarea exprimată de către autorităţile germane faţă de posibila 
semnare a unui pact între România şi URSS. 

129. 13 februarie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, 
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea 
Iugoslaviei şi Greciei în problema memorandumului italian. 

130. 13 februarie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la ratificarea Pactului 
franco-sovietic de către Parlamentul francez. 

131. 13 februarie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la relaţiile 
polono-britanice. 

132. 14 februarie 1936, Budapesta. Telegrama ministrului României la 
Budapesta, Vasile Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine, despre 
atitudinea Ungariei faţă de sancţiunile contra Italiei şi faţă de problema 
cooperării economice în regiunea Dunării. 

133. 14 februarie 1936, Varşovia. Raportul secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Varşovia, Mircea Babeş, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, cu privire la politica de securitate a Poloniei. 

134. 14 februarie 1936, Bruxelles. Raportul ministrului României la Bruxelles, 
Dimitrie Ghika, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, despre 
relaţiile franco-belgiene. 

135. 14 februarie 1936, Bucureşti. Raportul directorului Direcţiei Afacerilor 
Politice din Ministerul Afacerilor Străine, Alexandru Cretzianu, către ministrul 
României la Buenos Aires, Alexandru Buzdugan, referitor la discuţiile de la 
Societatea Naţiunilor pe marginea conflictului diplomatic dintre Uniunea 
Sovietică şi Uruguay. 

136. 15 februarie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine, 
referitoare la apropierea germano-italiană. 

137. 15 februarie 1936, Bucureşti. Buletinul Direcţiei Politice a Ministerului 
Afacerilor Străine al României despre convorbirile de la Londra şi Paris, 
problema mediteraneană, înarmarea Germaniei, conflictul italo-abisinian, 
relaţiile germano-lituaniene, polono-lituaniene şi sovieto-japoneze. 
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138. 16 februarie 1936, Moscova. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Moscova, Ion Popescu-Paşcani, către Ministerul Afacerilor 
Străine, referitoare la ratificarea Pactului franco-sovietic de către Franţa. 

139. 16 februarie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire 
la rezultatele vizitelor întreprinse de către Principele Starhemberg la Paris şi 
Londra. 

140. 17 februarie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la vizita 
premierului iugoslav, Milan Hodža, în Austria şi la relaţiile austro-iugoslave. 

141. 18 februarie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la politica 
externă a Poloniei. 

142. 18 februarie 1936, Sofia. Raportul ministrului României la Sofia, Vasile 
Stoica, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, despre atitudinea 
statelor membre ale Înţelegerii Balcanice faţă de Bulgaria şi poziţia Uniunii 
Sovietice în raport cu politica promovată de către statele balcanice. 

143. 19 februarie 1936, Haga. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României la Haga, Dan Geblescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu 
privire la negocierile germano-japoneze privind insulele din Oceanul Pacific 
şi la atitudinea britanică faţă de posesiunile coloniale portugheze, belgiene şi 
olandeze. 

144. 20 februarie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre vizita lui 
Hermann Göring în Polonia. 

145. 21 februarie 1936, Moscova. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Moscova, Ion Popescu-Paşcani, către Ministerul Afacerilor 
Străine, cu privire la iritarea autorităţilor sovietice faţă de atitudinea 
parlamentarilor francezi la ratificarea Pactului franco-sovietic. 

146. 21 februarie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României 
la Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare 
la schimbările de personal intervenite la Ministerul de Externe al Marii Britanii. 

147. 21 februarie 1936, Berlin. Raportul ataşatului de presă al Legaţiei României 
de la Berlin, Petre Ilcuş, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
cu privire la politica Germaniei faţă de statele dunărene. 

148. 21 februarie 1936, Londra. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
despre programul de reînarmare britanic. 

149. 22 februarie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la nemulţumirea 
autorităţilor române, provocată de atitudinea unor ziare cehoslovace faţă de 
Regele Carol al II-lea. 
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150. 22 februarie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, 
Theodor Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la poziţia 
Cehoslovaciei în cadrul Micii Înţelegeri în problema securităţii colective şi a 
restaurării Habsburgilor în Austria. 

151. 22 februarie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, despre 
zvonurile privind o apropiere sovieto-germană. 

152. 22 februarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea 
Germaniei în problema Tratatului de la Locarno şi a celui franco-sovietic. 

153. 23 februarie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la vizita 
ministrului Afacerilor Străine al Poloniei, Jósef Beck, în Iugoslavia. 

154. 24 februarie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
relaţiile dintre statele componente ale Micii Înţelegeri. 

155. 24 februarie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat din 
Ministerul Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către Legaţia României de la 
Moscova, despre posibila apropiere sovieto-germană. 

156. 24 februarie 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la 
atitudinea Uniunii Sovietice faţă de statele balcanice. 

157. 25 februarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre atitudinea autorităţilor 
germane în problema ratificării Tratatului franco-sovietic şi a compatibilităţii 
acestuia cu Tratatul de la Locarno. 

158. 25 februarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la poziţia Poloniei 
în problema restaurării Habsburgilor. 

159. 25 februarie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
relaţiile economice germano-române, la atitudinea Germaniei faţă de posibila 
semnare a unui pact între România şi Uniunea Sovietică şi faţă de semnarea 
unui pact de asistenţă mutuală între Germania, Iugoslavia, România şi 
Cehoslovacia. 

160. 25 februarie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la vizita 
ministrului Afacerilor Străine al Poloniei, Jósef Beck, în Iugoslavia. 

161. 25 februarie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre nemulţumirea 
Regelui Zogu al Albaniei faţă de refuzul miniştrilor statelor Micii Înţelegeri 
de a participa la nunta fiicei sale. 
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162. 25 februarie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, 
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la posibila 
includere a Bulgariei în Înţelegerea Balcanică. 

163. 25 februarie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
relaţiile dintre statele componente ale Micii Înţelegeri şi la posibila semnare a 
unui pact regional de asistenţă mutuală între acestea şi Austria. 

164. 25 februarie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la vizita 
lui Hermann Göring în Polonia. 

165. 25 februarie 1936, Sofia. Telegrama ministrului României la Sofia, Vasile 
Stoica, către Ministerul Afacerilor Străine, despre principalele aspecte ale 
politicii externe bulgare. 

166. 25 februarie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
relaţiile economice germano-române, la atitudinea Germaniei faţă de posibila 
semnare a unui pact între România şi Uniunea Sovietică şi faţă de semnarea 
unui pact de asistenţă mutuală între Germania, Iugoslavia, România şi 
Cehoslovacia. 

167. 25 februarie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, despre 
apropierea dintre statele dunărene şi reţinerea Austriei. 

168. 26 februarie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României 
la Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare 
la raporturile italo-britanice. 

169. 26 februarie 1936, Moscova. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Moscova, Ion Popescu-Paşcani, către Ministerul Afacerilor 
Străine, cu privire la ecoul care l-a avut în presa sovietică semnarea 
Acordului comercial sovieto-român. 

170. 26 februarie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, 
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine despre tratativele tehnice 
dintre Statele Majore britanic şi turc şi asistenţa militară britanică în Marea 
Mediterana. 

171. 27 februarie 1936, Moscova. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Moscova, Ion Popescu-Paşcani, către Ministerul Afacerilor 
Străine, cu privire la nemulţumirea autorităţilor sovietice, provocată de 
tergiversarea ratificării Pactului franco-rus de către Parlamentul francez. 

172. 27 februarie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la eventualitatea ca 
Italia să adopte o atitudine comună cu Germania faţă de Pactul franco-
sovietic. 

173. 27 februarie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
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legăturile economice germano-române, la atitudinea Germaniei faţă de 
posibila semnare a unui pact între România şi Uniunea Sovietică şi faţă de 
semnarea unui pact de asistenţă mutuală între Germania, Iugoslavia, România 
şi Cehoslovacia. 

174. 28 februarie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, 
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la ratificarea 
Pactului franco-sovietic de către Parlamentul francez. 

175. 28 februarie 1936, Geneva. Telegrama ministrului României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine, cu 
privire la problemele ce urmează a fi dezbătute de către Comitetul de XVIII. 

176. 29 februarie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României 
la Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, despre 
atitudinea cercurilor politice britanice faţă de ratificarea Pactului franco-
sovietic. 

177. 29 februarie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la ratificarea Pactului 
franco-sovietic. 

178. 29 februarie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la vizita 
cancelarului Austriei, Kurt Schuschnigg, la Belgrad. 

179. 29 februarie 1936, Bucureşti. Telegrama directorului Direcţiei Afacerilor 
Politice din Ministerului Afacerilor Străine, Alexandru Cretzianu, către 
ministrul României la Societatea Naţiunilor, Constantin Antoniade, cu privire la 
poziţia guvernului olandez într-o serie de aspecte ale politicii internaţionale. 

180. 29 februarie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României 
la Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare 
la atitudinea guvernului britanic în privinţa sancţiunilor. 

181. 29 februarie 1936, Londra. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, cu privire la „Raportul Maffey”. 

182. 1 martie 1936, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Constantin 
Langa-Răşcanu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind un articol scris 
de premierul Greciei pe tema Pactului Înţelegerii Balcanice. 

183. 1 martie 1936, Bucureşti. Buletinul Direcţiei Politice a Ministerului Afacerilor 
Străine, referitor la conflictul italo-abisinian, relaţiile italo-germane, chestiunea 
zonei demilitarizate, situaţia Austriei şi vizita lui Göring la Varşovia. 

184. 2 martie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de stat din Ministerul 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, privind deciziile guvernului britanic în 
chestiunea sancţiunilor împotriva Italiei. 

185. 2 martie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu, 
către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la o discuţie Mussolini-
Chambrun, pe marginea conflictului italo-abisinian şi a chestiunii sancţiunilor. 
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186. 2 martie 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine, privind 
discuţiile din cadrul Comitetului de XVIII pentru rezolvarea conflictului 
italo-abisinian. 

187. 2 martie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu 
privire la situaţia internă din Germania, la politicile antisemite şi la relaţiile 
regimului nazist cu Biserica Catolică. 

188. 2 martie 1936, Haga. Raportul secretarului de legaţie de la Legaţia României 
la Haga, Dan Geblescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
referitor la situaţia din Japonia, aşa cum era văzută de oficialităţile 
diplomatice şi de experţii olandezi în domeniu. 

189. 3 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la atitudinea 
membrilor Senatului francez faţă de Pactul franco-sovietic. 

190. 3 martie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Alexandru 
Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la o discuţie avută 
cu premierul iugoslav, Milan Hodža, pe tema Restauraţiei din Austria şi a 
vizitei ministrului polonez al Afacerilor Străine, Jósef Beck, la Belgrad. 

191. 3 martie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, privind 
politica externă germană în cursul lunii februarie 1936. 

192. 4 martie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu 
privire la posibilele reacţii ale Germaniei faţă de ratificarea Pactului franco-
sovietic. 

193. 4 martie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor 
la o convorbire avută cu dr. Alfred Rosenberg şi la caracteristicile principale 
ale politicii externe germane. 

194. 4 martie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, privind 
opiniile membrilor Legaţiei Cehoslovaciei de la Viena în chestiunea 
apropierii Austriei de Mica Înţelegere. 

195. 5 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la existenţa unor 
disensiuni în interiorul conducerii germane, între adepţii unei soluţii militare 
şi liderii mai moderaţi ai armatei. 

196. 5 martie 1936, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta, 
Vasile Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la apropiata 
reuniune Mussolini-Gömbös-Schuschnigg de la Roma şi intenţiile probabile 
ale Italiei faţă de Ungaria şi Austria. 
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197. 5 martie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al Romaniei la 
Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, privind 
atitudinea cercurilor politice britanice în chestiunea abisiniană şi cea a unei 
posibile remilitarizări a Renaniei. 

198. 5 martie 1936, Moscova. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Moscova, Ion Popescu-Paşcani, către Ministerul Afacerilor 
Străine, referitoare la un interviu acordat de Stalin ziaristului American, 
Howard. 

199. 5 martie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu, 
către Ministerul Afacerilor Străine, privind posibilele reacţii ale lui Mussolini 
în faţa apelurilor Ligii Naţiunilor de încetare a ostilităţilor în Abisinia. 

200. 5 martie 1936, Copenhaga. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Copenhaga, Marcel Romanescu, către Ministerul Afacerilor 
Străine, cu privire la atitudinea guvernului german în problema remilitarizării 
Renaniei, aşa cum e văzută de cercurile guvernamentale daneze. 

201. 6 martie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea statelor 
Înţelegerii Balcanice faţă de o eventuală reînarmare a Bulgariei. 

202. 6 martie 1936, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Constantin 
Langa-Răşcanu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la întrevederea 
avută cu generalul Metaxas şi atitudinea acestuia din urmă faţă de Pactul 
Balcanic. 

203. 6 martie 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine, privind 
atitudinea Elveţiei în cazul unei retrageri a Italiei din Liga Naţiunilor. 

204. 6 martie 1936, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
referitor la neliniştea provocată în Iugoslavia de planurile cehoslovace de 
apropiere de Italia şi ale Austriei de Mica Înţelegere, precum şi la dorinţa 
Iugoslaviei de a nu exclude Germania din procesul de organizare a regiunii 
danubiene. 

205. 6 martie 1936, Londra. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, referitor la conţinutul Cărţii Albe engleze privind apărarea 
naţională. Măsurile de reînarmare ale Marii Britanii. 

206. 6 martie 1936, Varşovia. Raportul ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
privind situaţia generală a Poloniei în luna februarie 1936 

207. 7 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind impactul ratificării 
Pactului franco-sovietic asupra vieţii politice şi a opiniei publice franceze. 

208. 7 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la o convorbire avută 
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cu reprezentantul abisinian la Paris, pe tema eforturilor etiopiene de a pune 
capăt conflictului cu Italia şi a viitoarelor acţiuni ale lui Mussolini. 

209. 7 martie 1936, Haga. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia României 
de la Haga, Dan Geblescu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind ultimele 
informaţii primite din partea Ministerului Afacerilor Străine olandez în 
chestiunea reocupării Renaniei şi a notei germane trimise puterilor locarniene. 

210. 7 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la nota guvernului 
german trimisă statelor locarniene şi la surpriza produsă în cercurile oficiale 
franceze de remilitarizarea Renaniei. Scurtă analiză a propunerilor germane. 

211. 7 martie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
primele reacţii ale cercurilor guvernamentale britanice în faţa remilitarizării 
Renaniei. 

212. 7 martie 1936, Moscova. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Moscova, Ion Popescu-Paşcani, către Ministerul Afacerilor 
Străine, privind convorbirile Litvinov-Ota şi relaţiile sovieto-japoneze. 

213. 7 martie 1936, Geneva. Telegrama ministrului României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire 
la consternarea provocată în cercurile Societăţii Naţiunilor de acţiunea germană. 
Necesitatea prezenţei ministrului Titulescu la reuniunea Consiliului Ligii. 

214. 7 martie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la nota 
remisă ambasadorilor britanic şi francez de către ministrul de Externe german 
şi la surpriza pe care a provocat-o în cercurile diplomatice de la Berlin, 
acţiunea germană. 

215. 7 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la comunicatul oficial 
făcut de secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine francez pe 
marginea acţiunilor guvernului francez, ca reacţie la remilitarizarea Renaniei. 

216. 7 martie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind răspunsul favorabil al 
guvernului italian la apelul Consiliului celor 13, pentru începerea negocierilor 
de pace cu Abisinia. Posibilitatea ca Mussolini să fi cunoscut în avans 
intenţiile lui Hitler în Renania. 

217. 8 martie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, privind discuţia avută 
cu ambasadorul britanic la Berlin. Opiniile acestuia din urmă pe marginea 
situaţiei din interiorul conducerii germane şi a consecinţelor remilitarizării 
Renaniei. 

218. 8 martie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
atitudinea presei britanice faţă de remilitarizarea Renaniei. 
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219. 8 martie 1936, Tirana. Telegrama ministrului României la Tirana, Gheorghe 
Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la acordul financiar 
italo-albanez şi consecinţele sale probabile în plan politic. 

220. 8 martie 1936, Sofia. Telegrama ministrului României la Sofia, Vasile Stoica, 
către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la poziţia cercurilor politice şi 
militare bulgare faţă de remilitarizarea Renaniei. 

221. 9 martie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la modul în 
care este privită reocuparea Renaniei de o parte a militarilor germani. 

222. 9 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la încercările premierului 
francez de a-i convinge pe parlamentari să nu interpeleze guvernul în chestiunea 
remilitarizării Renaniei. 

223. 9 martie 1936, Moscova. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Moscova, Ion Popescu-Paşcani, către Ministerul Afacerilor 
Străine, cu privire la rezerva manifestată de cercurile oficiale sovietice în 
problema reocupării Renaniei, în contrast cu vehemenţa presei de la Moscova. 

224. 9 martie 1936, Bruxelles. Telegrama ministrului României la Bruxelles, 
Dimitrie Ghika, către Ministerul Afacerilor Străine, privind atitudinea Belgiei 
în chestiunea renană şi temerile ambasadorului francez de la Bruxelles, legate 
de intenţiile germane în sud-estul Europei. 

225. 9 martie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, privind 
convorbirile avute cu reprezentanţi ai ambasadei franceze pe tema reacţiei 
guvernului englez la propunerile conţinute în nota germană, adresată puterilor 
locarniene. 

226. 9 martie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la convorbirea avută cu 
ambasadorul sovietic, Karahan, pe marginea crizei europene şi a atitudinii 
Turciei faţă de acţiunile germane. 

227. 9 martie 1936, Copenhaga. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Copenhaga, Marcel Romanescu, către Ministerul Afacerilor 
Străine, referitoare la convorbirea avută cu ministrul Afacerilor Străine 
danez, Munch, pe marginea poziţiei Danemarcei la Geneva şi a situaţiei de 
criză la nivel european. 

228. 10 martie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la 
discursul ţinut de Eden în Camera Comunelor, în chestiunea încălcării 
Tratatului de la Locarno de către Germania. 

229. 10 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la reacţiile provocate 
la Paris de discursul lui Eden în Camera Comunelor. 
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230. 10 martie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, privind discuţia avută 
cu ambasadorul italian la Berlin. Asigurările acestuia din urmă că Italia nu a 
cunoscut în avans intenţiile germane şi sugestia sa ca Titulescu să preia 
iniţiativa ridicării sancţiunilor aplicate Italiei. 

231. 10 martie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la 
asigurările oferite de ministrul polonez al Afacerilor Străine, Jósef Beck, 
ambasadorului francez la Varşovia, că Polonia îşi va îndeplini obligaţiile ce 
decurg din tratate, în cazul unei agresiuni îndreptate împotriva Franţei. 

232. 10 martie 1936, Oslo. Telegrama ministrului României la Oslo, Dimitrie 
Juraşcu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la convorbirea avută 
cu ministrul norvegian al Afacerilor Străine pe tema situaţiei europene. 

233. 10 martie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind atitudinea Italiei în 
chestiunea renană. 

234. 10 martie 1936, Varşovia. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Varşovia, Mircea Babeş, către Ministerul Afacerilor Străine, 
privitoare la asigurările oferite de ministrul Afacerilor Străine al Poloniei, 
Jósef Beck, ambasadorului francez la Varşovia. 

235. 10 martie 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare 
la impresia defavorabilă produsă în cercurile Societăţii Naţiunilor de 
discursul lui Eden din Camera Comunelor, pe marginea crizei renane. 

236. 10 martie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind discuţia avută cu 
ambasadorul Franţei la Roma, pe marginea atitudinii italiene în chestiunea 
soluţionării conflictului din Abisinia. 

237. 10 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la debutul dezbaterilor 
de la Paris între statele locarniene în criza renană. 

238. 10 martie 1936, Tirana. Telegrama ministrului României la Tirana, Gheorghe 
Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la înăsprirea condiţiilor 
impuse de Italia pentru semnarea acordului financiar cu Albania. 

239. 10 martie 1936, Copenhaga. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Copenhaga, Marcel Romanescu, către ministrul Afacerilor 
Străine, Nicolae Titulescu, privind discuţia avută cu ministrul Afacerilor Străine, 
Peter Munch, şi cu ambasadorul Marii Britanii la Copenhaga pe marginea 
problemei renane. 

240. 11 martie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la 
motivele pentru care Consiliul Societăţii Naţiunilor urmează să se reunească 
la Londra. 
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241. 11 martie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea 
oficială italiană în problema remilitarizării Renaniei. 

242. 11 martie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind mesajul ambasadorului 
sovietic la Roma, care anunţă intenţia URSS de a sprijini orice decizie a 
Consiliului Societăţii Naţiunilor în chestiunea renană. 

243. 11 martie 1936, Moscova. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Moscova, Ion Popescu-Paşcani, către Ministerul Afacerilor 
Străine, referitoare la tonul vehement al presei sovietice la adresa Germaniei. 

244. 11 martie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
conversaţia cu premierul iugoslav pe tema atitudinii Iugoslaviei în problema 
remilitarizării Renaniei. 

245. 11 martie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
cererea guvernului grec, adresată Belgradului, de amânare a conferinţei 
balcanice din cauza situaţiei europene, apărută ca urmare a remilitarizării 
Renaniei. 

246. 11 martie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, privind discuţia avută 
cu ministrul german al Afacerilor Străine, von Neurath, referitoare la 
motivaţiile acţiunii germane din 7 martie şi la propunerile puterilor locarniene 
făcute Reich-ului. 

247. 11 martie 1936, Varşovia. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Varşovia, Mircea Babeş, către Ministerul Afacerilor Străine, 
referitoare la conversaţia avută cu omologul său englez pe tema politicii 
britanice faţă de Germania. 

248. 11 martie 1936, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Constantin 
Langa-Răşcanu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la întrevederea 
avută cu premierul grec, Demertzis. Opiniile acestuia în chestiunea lichidării 
conflictului italo-abisinian, optimismul în ceea ce priveşte problema 
germană. 

249. 11 martie 1936, Bucureşti. Telegrama Ministerului Afacerilor Străine către 
Legaţia României de la Societatea Naţiunilor, privind interpelarea depusă de 
Gheorghe I. Brătianu la Camera Deputaţilor, în chestiunea relaţiilor româno-
sovietice şi a tranzitului trupelor sovietice pe teritoriu românesc.  

250. 11 martie 1936, Tallinn. Raportul ministrului României la Tallinn, Gheorghe 
Davidescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
convorbirea avută cu un înalt oficial estonian pe tema politicii germane şi a 
atitudinii Estoniei faţă de Reich. 

251. 12 martie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia avută cu 
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secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine al Italiei, Suvici, pe 
marginea războiului din Abisinia, a remilitarizării Renaniei şi a legăturii 
existente între cele două chestiuni. 

252. 12 martie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind convorbirile 
dintre ministrul turc al Afacerilor Străine şi premierul iugoslav şi acordul 
dintre cei doi de a nu susţine o politică ce presupune aplicarea de sancţiuni 
economice împotriva Germaniei. 

253. 12 martie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
ambiguitatea politicii pro-franceze a ministrului polonez al Afacerilor 
Străine, Jósef Beck, şi dezacordurile acestuia cu premierul şi militarii 
polonezi. 

254. 12 martie 1936, Sofia. Telegrama ministrului României la Sofia, Vasile 
Stoica, către Ministerul Afacerilor Străine, privind măsurile luate de Bulgaria 
în vederea eliminării restricţiilor militare impuse prin Tratatul de pace de la 
Neuilly. 

255. 13 martie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la 
atitudinea Poloniei faţă de oferta Germaniei de a încheia un tratat de 
neagresiune cu Lituania. 

256. 13 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţiile de la 
Londra şi impresiile favorabile create de acestea la Quai d’Orsay. 

257. 13 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind ratificarea de către 
Senatul francez a Pactului franco-sovietic. 

258. 13 martie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la reacţia defavorabilă 
a Turciei faţă de aşa-zisul comunicat al Înţelegerii Balcanice, publicat de 
Agenţia Havas. 

259. 13 martie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la impresia 
provocată la Berlin de atitudinea fermă a Franţei în criza renană, aşa cum 
reiese dintr-o convorbire avută cu un înalt funcţionar al Ministerului de 
Externe al Germaniei. 

260. 13 martie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la discuţia avută cu 
Sir Eric Drummond, ambasadorul britanic, pe tema remilitarizării Renaniei, a 
relaţiilor anglo-franceze şi a războiului din Abisinia. 

261. 14 martie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea guvernului 
turc în chestiunea renană. 
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262. 14 martie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privind reacţiile provocate la 
Ankara de comunicatul Agenţiei Havas. 

263. 14 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind desfăşurarea dezbaterilor de 
la Londra, din cadrul Consiliului Societăţii Naţiunilor, pe marginea crizei 
renane şi atitudinea Marii Britanii. 

264. 14 martie 1936, Tokyo. Telegrama ministrului României la Tokyo, Gheorghe 
Stoicescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea 
japoneză faţă de criza renană. 

265. 14 martie 1936, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Constantin 
Langa-Răşcanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu 
privire la reacţiile oficiale faţă de comunicatul Agenţiei Havas şi atitudinea 
presei elene. 

266. 15 martie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţiile privind 
stabilirea datei de începere a negocierilor turco-române în vederea semnării 
unei convenţii militare. 

267. 15 martie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la mesajul transmis de 
Iugoslavia guvernului turc, privind opoziţia sa faţă de aplicarea unor sancţiuni 
economice Germaniei şi adoptarea unei atitudini similare de către Ankara. 

268. 15 martie 1936, Londra. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la rezultatul dezbaterilor 
de la Londra pe marginea crizei renane şi poziţia adoptată de Franţa în timpul lor. 

269. 15 martie 1936, Bucureşti. Buletinul Direcţiei Politice a Ministerului Afacerilor 
Străine, referitor la criza renană, conflictul italo-abisinian, situaţia internă din 
Austria şi evoluţiile din Japonia. 

270. 16 martie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privind oportunitatea creată pentru 
Turcia în sensul modificării statutului Strâmtorilor. 

271. 16 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la comentariile presei 
franceze pe marginea dezbaterilor de la Londra. Reacţia faţă de atitudinea 
diferitelor state locarniene. 

272. 17 martie 1936, Londra. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la dezbaterile de la 
Londra, la relaţiile anglo-franceze şi la rolul lui Nicolae Titulescu în 
apropierea poziţiilor celor două state. 

273. 17 martie 1936, Londra. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind evoluţia negocierilor 
pentru semnarea convenţiei militare româno-turce. 
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274. 17 martie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la puternica 
impresia produsă la Ministerul Afacerilor Străine german de fermitatea 
Franţei în problema discutării crizei renane la Societatea Naţiunilor. 

275. 17 martie 1936, Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu, 
către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, privitor la impactul 
economico-financiar al sancţiunilor asupra Italiei şi la evoluţia politicii externe 
italiene în raport cu Germania, bazinul dunărean şi conflictul din Africa. 

276. 17 martie 1936, Stockholm. Raportul ministrului României la Stockholm, 
Barbu Constantinescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
privind discuţia avută cu ministrul de Externe al Suediei pe tema crizei 
renane. Analiza atitudinii suedeze în chestiunea unor posibile sancţiuni 
economice aplicate Germaniei. 

277. 18 martie 1936, Londra. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la ultimele evoluţii 
în dezbaterile de la Londra, la poziţia radicală adoptată de Flandin faţă de 
propunerile britanice pe marginea crizei renane. 

278. 18 martie 1936, [Londra]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către ministrul României la Atena, Constantin Langa-Răşcanu, 
referitoare la dezminţirea comunicatului Agenţiilor Havas şi Sud-Est. Mesajul 
oficial ce urmează a fi transmis guvernului grec. 

279. 18 martie 1936, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Constantin 
Langa-Răşcanu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind protestul adresat 
guvernului grec în chestiunea reacţiei oficiale a Atenei faţă de comunicatul 
Agenţiei Havas. 

280. 18 martie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu 
privire la fundamentele politice ale acţiunii germane, din 7 martie. 

281. 19 martie 1936, Londra. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind posibilitatea unui 
compromis anglo-francez în criza renană şi principalele coordonatele ale 
acestuia. 

282. 19 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la pesimismul 
generat în Franţa de ambiguitatea poziţiei britanice pe marginea crizei 
renane. 

283. 19 martie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la 
intenţia Italiei de a ajunge la un acord cu Iugoslavia. 

284. 19 martie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la politica 
externă „de independenţă” a ministrului polonez al Afacerilor Străine, Jósef 
Beck, şi la distanţarea Poloniei de politica securităţii colective. 
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285. 19 martie 1936, Varşovia. Raportul secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Varşovia, Mircea Babeş, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, privitor la relaţiile polono-maghiare şi atitudinea nefavorabilă 
a Poloniei faţă de Mica Înţelegere. 

286. 20 martie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privind necesitatea accelerării 
negocierilor pentru semnarea convenţiei militare româno-turce şi stadiul 
discuţiilor. 

287. 20 martie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
atitudinea de expectativă adoptată de guvernul austriac în chestiunea 
încheierii unui tratat de neagresiune cu Germania.  

288. 21 martie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la ostilitatea 
cu care au fost primite în Germania propunerile de la Londra. 

289. 21 martie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat al Ministerului 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul României la Ankara, 
Eugen Filotti, privind răspunsul lui Titulescu în chestiunea negocierilor 
pentru convenţia militară şi poziţia Marelui Stat Major român. 

290. 22 martie 1936, Madrid. Raportul ministrului României la Madrid, Ion Th. 
Florescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
situaţia tensionată existentă în Spania şi audienţa avută la ministrul spaniol al 
Afacerilor Străine. 

291. 23 martie 1936, Berlin. Raportul ataşatului de presă al Legaţiei României de 
la Berlin, Petre Ilcuş, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
privind preliminariile şi motivaţiile acţiunii germane din 7 martie. 

292. 24 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind debutul campaniei 
electorale în Franţa şi poziţia adoptată de diferitele forţe politice în 
chestiunile internaţionale.  

293. 24 martie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conţinutul 
propunerilor germane şi impresiile produse la Berlin de eventualitatea unei 
înţelegeri franco-engleze pe marginea rezolvării crizei renane. 

294. 24 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la întrunirea italo-
ungaro-austriacă de la Roma şi deciziile luate în cadrul ei. 

295. 24 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind intenţia Berlinului de a 
răspunde propunerilor de la Londra doar cu contrapropuneri, obiectivul lui 
Hitler fiind acela de a câştiga timp. 

296. 25 martie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la plângerea 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 XLI 

primită din partea guvernului polonez din cauza tonului, considerat ostil la 
adresa Poloniei, adoptat în unele articole din presa românească. 

297. 25 martie 1936, Londra. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la stadiul dezbaterilor de 
la Londra şi poziţia de mediator a diplomatului roman, între delegaţiile 
britanică şi franceză. 

298. 25 martie 1936, Haga. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Haga, Dan Geblescu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind 
întrevederea avută cu secretarul general olandez al Ministerului Afacerilor 
Străine pe tema poziţiei Olandei faţă de propunerile germane şi de negocierile 
de la Londra. 

299. 25 martie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la ambiguităţile 
politicii italiene în bazinul dunărean, la chestiunea Protocoalelor de la Roma 
şi la semnificaţia reuniunii italo-ungaro-austriece de la Roma. 

300. 25 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind atitudinea cercurilor 
oficiale şi a opiniei publice franceze faţă de răspunsul dat de Germania 
propunerilor de la Londra pe marginea crizei renane. 

301. 25 martie 1936, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta, 
Vasile Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine, privind reacţia moderată a 
presei maghiare faţă de protocolul adiţional semnat la Roma. 

302. 25 martie 1936, Londra. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind rezultatele negocierilor 
de la Londra. 

303. 25 martie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat al Ministerului 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, referitoare la disensiunile apărute între statele membre 
ale Înţelegerii Balcanice în chestiunea relaţiei lor cu guvernul albanez. 

304. 26 martie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la poziţia 
guvernului polonez faţă de evoluţia dezbaterilor de la Londra şi la ponderea 
Poloniei în relaţiile internaţionale, după denunţarea Pactului de la Locarno de 
către Germania. 

305. 26 martie 1936, Helsinki. Telegrama ministrului României la Helsinki, 
Raoul Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la convorbirea 
avută cu ministrul finlandez al Afacerilor Străine; îngrijorarea acestuia din 
urmă legată de iminenţa unui conflict sovieto-german şi de ostilitatea 
manifestată recent de URSS faţă de Finlanda. 

306. 26 martie 1936, Moscova. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Moscova, Ion Popescu-Paşcani, către Ministerul Afacerilor 
Străine, privind ciocnirile de pe graniţa sovieto-manciuriană, dintre trupele 
sovietice şi cele japoneze. 
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307. 26 martie 1936, Moscova. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României la Moscova, Ion Popescu-Paşcani, către Ministerul Afacerilor 
Străine, cu privire la conţinutul interviului acordat de preşedintele Consiliului 
comisarilor poporului al URSS, V.M. Molotov, ziarului „Le Temps”. 

308. 26 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind intenţia guvernului turc 
de a obţine remilitarizarea Strâmtorilor. 

309. 26 martie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la disponibilitatea 
guvernului turc de a se alătura unui demers diplomatic colectiv al statelor 
Înţelegerii Balcanice, în eventualitatea anulării clauzelor militare ale Tratatului 
de la Neuilly. 

310. 27 martie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, privind reacţia 
nefavorabilă creată la Berlin de acordurile austro-ungaro-italiene de la Roma. 

311. 27 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la îngrijorarea 
miniştrilor Greciei şi Turciei de la Paris faţă de sporirea influenţei italiene în 
Albania şi la pericolul pe care acordurile austro-ungaro-italiene îl reprezintă 
pentru Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică. 

312. 27 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la opiniile ministrului 
Greciei la Paris faţă de necesitatea unei mai strânse solidarităţi în cadrul 
Micii Înţelegeri şi a Înţelegerii Balcanice, mai ales în contextul în care, în 
Grecia, eficienţa Înţelegerii Balcanice este pusă sub semnul îndoielii. 

313. 27 martie 1936, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Constantin 
Langa-Răşcanu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind audienţa avută la 
Regele George şi discuţiile avute pe tema Înţelegerii Balcanice şi a situaţiei 
interne din Grecia. 

314. 28 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia avută cu 
ministrul turc al Afacerilor Străine; posibilitatea unei mai mari apropieri a 
Greciei faţă de Înţelegerea Balcanică. 

315. 28 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la afirmaţiile ministrului 
turc al Afacerilor Străine, Tevfik Rüstü Aras, în chestiunea remilitarizării 
Strâmtorilor şi intenţia acestuia de a discuta această problemă în cadrul 
Consiliului Înţelegerii Balcanice. 

316. 28 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind atitudinea Turciei faţă 
de creşterea influenţei italiene în Albania. 
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317. 28 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la reacţiile provocate 
la Paris de discursul lui Eden pe marginea crizei renane. 

318. 28 martie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la tonul 
favorabil Franţei, adoptat de unele cercuri oficiale şi de o parte a presei 
poloneze. 

319. 28 martie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat al Ministerului 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, cu privire la acceptarea de către guvernul român a 
datei de 4 mai 1936 pentru reuniunea Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri. 

320. 28 martie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, privind 
atitudinea guvernului austriac şi a cercurilor diplomatice de la Viena faţă de 
recentele acorduri de la Roma. 

321. 30 martie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la 
desfăşurarea plebiscitului din Germania şi la implicaţiile mobilizării continue 
a societăţii germane. 

322. 30 martie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea 
cercurilor conducătoare germane faţă de concluziile dezbaterilor de la Londra 
şi de conciliatorismul manifestat de anumite segmente ale opiniei publice 
britanice. Conţinutul probabil al propunerilor germane. 

323. 30 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la impresiile 
ministrului francez al Afacerilor Străine după reuniunea de la Londra. 

324. 30 martie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind iritarea produsă în 
cercurile oficiale franceze de politica pro-germană a Poloniei. 

325. 30 martie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la ultima discuţie 
dintre Mussolini şi ambasadorul Franţei la Roma, Chambrun, şi la necesitatea 
anulării sancţiunilor cu scopul reactivării rolului Italiei de putere locarniană. 

326. 30 martie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
negocierile pentru lichidarea arieratelor datorate Germaniei de Polonia; 
concesiile nesemnificative oferite de Germania. 

327. 30 martie 1936, Praga. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Praga, Mihail Mitilineu, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, privind situaţia internă şi politica externă cehoslovacă, în 
luna martie 1936. 
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328. 31 martie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia avută cu 
Suvici în chestiunea ridicării sancţiunilor şi a remilitarizării Renaniei. 

329. 31 martie 1936, Bucureşti. Telegrama Ministerului Afacerilor Străine către 
ministrul României la Paris, Constantin Cesianu, referitoare la intenţia 
guvernului bulgar de a achiziţiona armament din Franţa şi la condiţiile cerute 
de statele membre ale Micii Înţelegeri şi ale Înţelegerii Balcanice pentru a 
accepta tranzacţia. 

330. 31 martie 1936, Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, privind 
Protocoalele adiţionale de la Roma. 

331. 1 aprilie 1936, Belgrad. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Belgrad, Eugen Papiniu, către Ministerul Afacerilor Străine, 
privind îngrijorarea produsă în Iugoslavia de semnarea acordurilor italo-
albaneze. Implicaţiile militare şi economice ale acestora. 

332. 1 aprilie 1936, Belgrad. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Belgrad, Eugen Papiniu, către Ministerul Afacerilor Străine, 
referitoare la atitudinea guvernului iugoslav faţă de Acordurile tripartite de la 
Roma. 

333. 1 aprilie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la vizita 
secretarului general al Ministerului Afacerilor Străine leton în capitala 
poloneză şi la caracteristicile politicii regionale a Poloniei. 

334. 1 aprilie 1936, Londra. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind ofertele făcute Bulgariei, în 
1933 şi 1934, de a se alătura Pactului Înţelegerii Balcanice. 

335. 1 aprilie 1936, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Constantin 
Langa-Răşcanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
convorbirea avută cu generalul Metaxas. 

336. 1 aprilie 1936, Bucureşti. Buletinul Direcţiei Politice a Ministerului Afacerilor 
Străine, privitor la ocuparea zonei demilitarizate, la convorbirile italo-ungaro-
austriece de la Roma, la relaţiile franco-polone şi la relaţiile dintre Polonia şi 
statele baltice. 

337. 2 aprilie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind relaţiile 
polono-franceze. 

338. 2 aprilie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la modul cum au fost 
primite în Franţa propunerile germane şi la complicarea situaţiei internaţionale 
din cauza simultaneităţii acestora, a reînarmării Austriei şi a succeselor 
militare italiene în Abisinia. 
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339. 2 aprilie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu, 
către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la relaţiile italo-austriece. 

340. 2 aprilie 1936, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta, 
Vasile Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine, privind iminenţa anunţului 
oficial al reînarmării Ungariei. 

341. 2 aprilie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Mihail 
Mitilineu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea 
guvernului cehoslovac faţă de un protest comun al Micii Înţelegeri în cazul 
reînarmării Austriei. 

342. 2 aprilie 1936, Viena. Telegrama ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la cererea 
ambasadorului francez la Viena adresată reprezentanţilor diplomatici ai 
statelor Micii Înţelegeri, de a nu se opune reintroducerii serviciului militar 
obligatoriu în Austria. 

343. 2 aprilie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat din Ministerul 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, privind demersul făcut de guvernul iugoslav pe lângă cel 
român pentru iniţierea unui protest energic în chestiunea reînarmării Austriei. 

344. 2 aprilie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat din Ministerul 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, privitoare la opinia guvernului cehoslovac conform căreia 
protestul statelor membre ale Micii Înţelegeri faţă de reînarmarea Austriei ar 
trebui sa fie făcut separat de către cele trei. 

345. 2 aprilie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor 
la situaţia internă din Germania şi modul cum aceasta influenţează acţiunile 
externe ale lui Hitler. 

346. 2 aprilie 1936, [Geneva]. Raportul ministrului României la Societatea Naţiunilor, 
Constantin Antoniade, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
privind desfăşurarea, la Londra, a reuniunii Consiliului Societăţii Naţiunilor, 
cu scopul de a examina situaţia creată prin acţiunea germană din 7 martie. 

347. 2 aprilie 1936, Varşovia. Raportul ministrului României la Varşovia, Constantin 
Vişoianu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la politica 
internă şi externă a Poloniei în decursul lunii martie 1936. 

348. 3 aprilie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea de expectativă 
adoptată de Turcia în problema reînarmării Austriei şi la condiţiile în care 
aceasta ar accepta reintroducerea serviciului militar obligatoriu în Bulgaria. 

349. 3 aprilie 1936, Bruxelles. Telegrama ministrului României la Bruxelles, Dimitrie 
Ghika, către Ministerul Afacerilor Străine, privind posibila amânare a unei 
reuniuni a puterilor locarniene, în ciuda răspunsului nesatisfăcător dat de 
Germania, din cauza opoziţiei britanice. 
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350. 3 aprilie 1936, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta, 
Vasile Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la posibila 
amânare a reintroducerii serviciului militar obligatoriu în Ungaria. 

351. 3 aprilie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Mihail 
Mitilineu, către Ministerul Afacerilor Străine privind decizia guvernului 
cehoslovac de a accepta un protest comun al Micii Înţelegeri faţă de reînarmarea 
Austriei. 

352. 3 aprilie 1936, Bruxelles. Telegrama ministrului României la Bruxelles, 
Dimitrie Ghika, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la asigurările 
oferite de guvernul belgian, legate de supravegherea lui Otto de Habsburg, în 
vederea prevenirii reîntoarcerii sale pe tronul Austriei. 

353. 3 aprilie 1936, Londra. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la politica Micii 
Înţelegeri faţă de reintroducerea serviciului militar obligatoriu în Austria. 

354. 3 aprilie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind discuţia avută cu 
ambasadorul Marii Britanii la Roma, Sir Eric Drummond, pe tema războiului 
din Abisinia şi a propunerilor făcute de Germania. Asigurările date Poloniei 
de către Eden, în eventualitatea unei agresiuni germane. 

355. 3 aprilie 1936, Sofia. Telegrama ministrului României la Sofia, Vasile Stoica, 
către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la reacţiile generate în Bulgaria 
de anunţul reînarmării Austriei. 

356. 3 aprilie 1936, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Constantin 
Langa-Răşcanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
atacurile unor ziare greceşti la adresa ministrului Titulescu, făcut responsabil 
de moartea lui Venizelos. 

357. 3 aprilie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
privitor la implicaţiile internaţionale ale remilitarizării Renaniei şi ale 
acţiunilor germane ce au urmat. 

358. 3 aprilie 1936, Varşovia. Raport al consilierului legaţiei României la 
Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, privind atitudinea Poloniei în principalele probleme internaţionale. 

359. 4 aprilie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea cercurilor 
oficiale franceze faţă de propunerile germane şi la probabilitatea amânării 
unei conferinţe a puterilor locarniene până după alegerile generale din Franţa. 

360. 4 aprilie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la reacţia 
autorităţilor germane faţă de reintroducerea serviciului militar obligatoriu în 
Austria. Convingerea, larg răspândită în cercurile oficiale germane, că Mica 
Înţelegere are o atitudine lipsită de unitate în această chestiune. 
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361. 4 aprilie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind implicarea Italiei şi 
Ungariei în decizia Austriei de a reintroduce serviciul militar obligatoriu. 

362. 4 aprilie 1936, Helsingfors. Telegrama ministrului României la Helsingfors, 
Raoul Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la apariţia în 
presa finlandeză a unor articole violente, îndreptate împotriva Tratatului de la 
Trianon, care par să anunţe reînarmarea oficială a Ungariei. 

363. 4 aprilie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de stat din Ministerul 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, cu privire la discuţiile avute cu reprezentanţii Iugoslaviei şi 
Cehoslovaciei la Bucureşti pe tema protestului comun ce urmează a fi făcut la 
Viena. Părerea ministrului Iugoslaviei în favoarea iniţierii de discuţii la 
nivelul Statelor Majore. 

364. 4 aprilie 1936, Varşovia. Raportul ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
privitor la convorbirea avută cu ministrul Afacerilor Străine polonez, Jósef 
Beck. Opiniile acestuia din urmă faţă de alianţele Poloniei şi relaţiile polono-
maghiare. 

365. 4 aprilie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
legea serviciului militar obligatoriu din Austria. 

366. 5 aprilie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind intenţia 
guvernului iugoslav de a aduce chestiunea reînarmării Austriei în faţa 
Societăţii Naţiunilor.  

367. 5 aprilie 1936, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Constantin 
Langa-Răşcanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
referitor la atitudinea lui Venizelos faţă de Pactul Înţelegerii Balcanice. 

368. 5 aprilie 1936, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Constantin 
Langa-Răşcanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
referitor la atitudinea Greciei în cazul în care vreunul din statele membre ale 
Înţelegerii Balcanice ar fi atacat. 

369. 6 aprilie 1936, [Londra]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la politica de urmat 
în chestiunea reînarmării Austriei. Necesitatea unui demers comun la Viena 
al Micii Înţelegeri şi dezavantajele aducerii cazului în faţa Consiliului 
Societăţii Naţiunilor. 

370. 6 aprilie 1936, Londra. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind avantajele declarării 
mobilizării forţelor armate ale statelor Micii Înţelegeri, ca răspuns la 
reînarmarea Austriei şi pentru a preveni reîntoarcerea Habsburgilor. 
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371. 6 aprilie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la răspunsul ce 
urmează a fi dat de guvernul francez propunerilor germane. 

372. 6 aprilie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat al Ministerului 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, cu privire la nota transmisă guvernului român de ministrul 
Franţei la Bucureşti, în chestiunea remilitarizării Austriei. 

373. 6 aprilie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de stat al Ministerului 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, privitoare la transmiterea notei de protest de către 
reprezentanţii statelor Micii Înţelegeri la Viena guvernului austriac. 

374. 6 aprilie 1936, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta, 
Vasile Grigorcea, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, privind 
Acordurile de la Roma. Politica maghiară faţă de „grupul roman”. 

375. 7 aprilie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la dezacordurile 
anglo-franceze în chestiunea renană şi în privinţa sancţiunilor aplicate Italiei, 
în perspectiva apropiatei reuniuni de la Geneva a puterilor locarniene. 

376. 7 aprilie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia avută cu 
Suvici în problema reintroducerii serviciului militar obligatoriu în Austria şi a 
eventualei restaurări a Habsburgilor la Viena. 

377. 8 aprilie 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Varşovia, Alexandru Duiliu Zamfirescu, către Ministerul 
Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea cercurilor politice şi diplomatice 
de la Varşovia faţă de posibilitatea unei apropieri sovieto-germane. 

378. 8 aprilie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, privind zvonurile 
legate de o vizită secretă a lui Gömbös la Berlin. 

379. 8 aprilie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire atitudinea 
Ministerului Afacerilor Străine al Germaniei faţă de demersul Micii 
Înţelegeri la Viena. 

380. 8 aprilie 1936, Helsingfors. Telegrama ministrului României la Helsingfors, 
Raoul Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la demersurile 
făcute pe lângă Ministerul Afacerilor Străine al Finlandei în chestiunea 
exportului de arme din Finlanda spre Ungaria. 

381. 8 aprilie 1936, Geneva. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la problema mobilizării 
Micii Înţelegeri, în eventualitatea reîntoarcerii Habsburgilor în Austria. 

382. 8 aprilie 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine, privind 
reuniunea Consiliului celor 13 şi discuţiile pe marginea conflictului italo-
abisinian. 
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383. 8 aprilie 1936, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta, 
Vasile Grigorcea, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu 
privire la atitudinea Ungariei faţă de reintroducerea serviciului militar 
obligatoriu în Austria. Implicaţiile acţiunii austriece pentru încercarea 
Ungariei de a obţine paritatea militară. 

384. 9 aprilie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la reacţia presei 
franceze la răspunsul guvernului de la Paris faţă de propunerile germane. 

385. 9 aprilie 1936, Geneva. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia avută cu 
Flandin pe tema reînarmării Austriei, a problemei renane şi a divergenţelor 
anglo-franceze în ceea ce priveşte politica faţă de Italia. 

386. 9 aprilie 1936, Geneva. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la convorbirea avută 
cu Eden în chestiunea relaţiilor anglo-franceze şi în cea a sancţiunilor 
aplicate Italiei. 

387. 9 aprilie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privind discuţia avută cu 
ambasadorul sovietic la Ankara, Karahan. Atitudinea turcă în eventualitatea 
unui conflict european. 

388. 9 aprilie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat din Ministerul 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu. Acceptarea de către Carol al II-lea a propunerii de 
mobilizare în eventualitatea reîntoarcerii Habsburgilor şi a reînarmării 
Ungariei. Acordul dat de guvernul cehoslovac pentru începerea discuţiilor la 
nivelul Statelor Majore. 

389. 9 aprilie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat din Ministerul 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, cu privire la întrevederile avute cu miniştrii Iugoslaviei şi 
Cehoslovaciei la Bucureşti, în chestiunea măsurilor militare de luat în 
eventualitatea revenirii Habsburgilor sau a reintroducerii serviciului militar 
obligatoriu în Ungaria. 

390. 10 aprilie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la convorbirea avută 
cu ministrul cehoslovac al Afacerilor Străine, Krofta, despre posibilitatea 
restaurării Habsburgilor la Viena şi politica Micii Înţelegeri într-o asemenea 
eventualitate. 

391. 10 aprilie 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la măsurile militare 
ale Micii Înţelegeri în eventualitatea revenirii Habsburgilor, cât şi la 
reînarmarea Austriei. 
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392. 10 aprilie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privind articolele calomnioase la 
adresa ministrului Titulescu, apărute în presa turcă, care a stabilit o legătură 
directă între moartea lui Venizelos şi disensiunile acestuia cu ministrul român 
al Afacerilor Străine. 

393. 10 aprilie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privind audienţa avută la secretarul 
general al Ministerului Afacerilor Străine turc. Refuzul guvernului de la 
Ankara de a amâna demersurile de modificare a regimului Strâmtorilor până 
la reuniunea Înţelegerii Balcanice din 4 mai 1936. 

394. 10 aprilie 1936, Geneva. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la mesajul trimis 
ministrului României la Ankara, ca răspuns la anunţul Turciei de începere 
imediată a procedurilor de modificare a Statutului Strâmtorilor. 

395. 10 aprilie 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la acceptarea de 
către guvernul cehoslovac a principiului mobilizării militare atât în cazul 
revenirii Habsburgilor, cât şi în cel al reînarmării Ungariei. 

396. 11 aprilie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la demersurile Turciei 
de modificare a regimului Strâmtorilor. 

397. 11 aprilie 1936, Geneva. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la mesajul destinat a 
fi transmis ministrului României la Ankara, Eugen Filotti. 

398. 11 aprilie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat din Ministerul 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, privind discuţia avută de ministrul României la Ankara, 
Eugen Filotti, cu ambasadorul sovietic la Ankara, Karahan. Sprijinul sovietic 
pentru demersul turc de modificare a regimului Strâmtorilor. 

399. 12 aprilie 1936, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Constantin 
Langa-Răşcanu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la protestele 
diplomatului român pe lângă premierul grec pentru atacurile apărute în presa 
greacă la adresa ministrului Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu. 

400. 13 aprilie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat din Ministerul 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul României la Ankara, 
Eugen Filotti, cu mesajul ce urmează a fi transmis guvernului turc ca urmare 
a deciziei acestuia de a convoca o conferinţă pentru modificarea regimului 
Strâmtorilor. 

401. 14 aprilie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la audienţa avută la 
ministrul turc de Externe şi transmiterea răspunsului guvernului român la 
demersul turc de modificare a regimului Strâmtorilor. 
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402. 14 aprilie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privind ordinea de zi a Conferinţei 
Înţelegerii Balcanice de la Belgrad, din mai 1936. 

403. 15 aprilie 1936, Cap Martin. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la 
implicaţiile atitudinii favorabile a Marii Britanii faţă de Turcia în chestiunea 
remilitarizării Strâmtorilor. 

404. 15 aprilie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la audienţa avută la 
preşedintele cehoslovac, Edvard Beneš. Discuţia avută cu acesta pe tema 
politicii germane şi a chestiunii austriece. 

405. 15 aprilie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al Romaniei la 
Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la 
politica probabilă a lui Eden în timpul discuţiilor de la Geneva. 

406. 15 aprilie 1936, Cap Martin. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la motivaţiile 
deciziei turce de a iniţia procedura de revizuire a statutului Strâmtorilor. 

407. 15 aprilie 1936, Londra. Raportul însărcinatului cu afaceri al Romaniei la 
Londra, Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Nicole Titulescu, 
referitor la viaţa politică internă şi diplomaţia britanică în primul trimestru al 
anului 1936. 

408. 15 aprilie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
activitatea mişcării naţional-socialiste în Austria şi impresiile cercurilor 
diplomatice de la Viena pe marginea situaţiei interne din Austria. 

409. 15 aprilie 1936, Bucureşti. Nota Direcţiei Generale a Poliţiei, privind şedinţa 
Consiliului de Miniştri ungar şi discuţiile din cadrul acesteia pe tema 
recâştigării egalităţii de drepturi militare de către Ungaria. 

410. 16 aprilie 1936, Cap Martin. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la lipsa de 
solidaritate manifestată de presa română în chestiunea demersului turc de 
remilitarizare a Strâmtorilor. 

411. 16 aprilie 1936, Haga. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Haga, Dan Geblescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu 
privire la discuţia avută cu directorul politic al Ministerului Afacerilor Străine 
olandez în chestiunea ameninţării germane la adresa Austriei şi alte probleme 
europene. 

412. 16 aprilie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privind necesitatea unei 
coordonări a acţiunilor guvernului român şi a tonului presei de la Bucureşti în 
problema remilitarizării Strâmtorilor. 
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413. 16 aprilie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la convorbirea avută cu 
ambasadorul Franţei la Ankara pe tema modificării regimului Strâmtorilor. 

414. 16 aprilie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la analiza deciziei 
turceşti de a cere remilitarizarea Strâmtorilor. 

415. 16 aprilie 1936, Cap Martin. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la necesitatea 
obţinerii unei poziţii solidare a presei române în chestiunea remilitarizării 
Strâmtorilor. 

416. 16 aprilie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, privitor la 
legăturile militare dintre între Italia şi Austria.  

417. 17 aprilie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la motivele ce au 
determinat Turcia să aleagă o procedură diferită pentru a cere remilitarizarea 
Strâmtorilor. 

418. 17 aprilie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, 
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la convorbirea 
avută cu M.M. Litvinov, comisarul poporului pentru Afacerile Străine al 
URSS, în chestiunea discuţiilor de la Geneva, a relaţiilor germano-române şi 
a modificării regimului Strâmtorilor. 

419. 18 aprilie 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare 
la discuţia avută cu Paul Boncour pe tema conflictului din Abisinia şi a 
încheierii acestuia. 

420. 18 aprilie 1836, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privind vizita pe care secretarul 
general al Ministerului Afacerilor Străine turc, Numan Menemencioglu, 
urmează să o facă la Bucureşti. 

421. 18 aprilie 1836, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat al Ministerului 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul României la Ankara, 
Eugen Filotti, privind memoriul trimis de Legaţia Marii Britanii la Bucureşti, 
referitor la remilitarizarea Strâmtorilor. 

422. 18 aprilie 1836, Bucureşti. Memoriul Legaţiei Marii Britanii la Bucureşti 
către Ministerul Afacerilor Străine român, cu privire la poziţia autorităţilor 
britanice în problema Strâmtorilor. 

423. 18 aprilie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
privitor la o posibilă lovitură de forţă germană împotriva Austriei. 

424. 20 aprilie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, privind simpatia cu 
care a fost primit la Berlin demersul turc de remilitarizare a Strâmtorilor. 
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425. 20 aprilie 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine, privind 
atitudinea sovietică faţă de procedura aleasă de guvernul turc pentru a obţine 
remilitarizarea Strâmtorilor. 

426. 20 aprilie 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de stat al Ministerului 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, privind refuzul guvernului iugoslav de a participa la 
convorbirile la nivel de State Majore din cadrul Micii Înţelegeri. 

427. 20 aprilie 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, privind influenţa 
germană în Turcia. 

428. 21 aprilie 1936, Cap Martin. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
comunicarea ce trebuie făcută ministrului Iugoslaviei la Bucureşti în 
problema convorbirilor dintre Statele Majore ale statelor Micii Înţelegeri. 

429. 21 aprilie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la discuţia avută de 
Mussolini cu ambasadorul Franţei la Roma, Chambrun, pe tema politicii 
europene a Italiei şi a conflictului din Abisinia. 

430. 21 aprilie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la convorbirea 
avută cu ambasadorul URSS la Roma, Boris Stein, în chestiunea relaţiilor 
sovieto-italiene. 

431. 21 aprilie 1936, Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
operaţiunile militare italiene din Abisinia şi impactul sancţiunilor asupra 
economiei Italiei. 

432. 23 aprilie 1936, Sofia. Telegrama ministrului României la Sofia, Vasile 
Stoica, către Ministerul Afacerilor Străine, privind declaraţiile premierului 
bulgar, Ghiorghi Kioseivanov, în problema remilitarizării Strâmtorilor. 

433. 23 aprilie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la 
atitudinea presei poloneze faţă de vizita premierului polonez la Budapesta. 

434. 23 aprilie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
proiectele poloneze pentru un front anticomunist din Scandinavia până la 
Marea Neagră. 

435. 23 aprilie 1936, Bucureşti. Notă de serviciu privind conversaţia dintre 
Mihail Arion, secretar general al Ministerului Afacerilor Străine, cu ministrul 
Iugoslaviei la Bucureşti, în chestiunea convorbirilor la nivel de Statel Majore 
din cadrul Micii Înţelegeri. 

436. 23 aprilie 1936, Bucureşti. Notă de serviciu privind mesajul transmis 
Ministerului Afacerilor Străine al României de ministrul Iugoslaviei la 
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Bucureşti, din partea premierului Stoiadinović, referitor la ordinea de zi a 
reuniunii de la Belgrad a Micii Înţelegeri. 

437. 24 aprilie 1936, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta, 
Vasile Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea 
presei poloneze faţă de vizita premierului polonez la Budapesta. 

438. 24 aprilie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, privind vizita la Praga a fostului 
ministru britanic de Externe, Sir Austen Chamberlain. 

439. 24 aprilie 1936, Bucureşti. Notă de serviciu despre comunicare făcută 
Ministerului Afacerilor Străine român, din partea premierului Stoiadinović, 
de ministrul Iugoslaviei la Bucureşti, în chestiunea protocolului din 25-26 
martie 1935. 

440. 25 aprilie 1936, Viena. Raportul delegatului României la Comisia Internaţională 
a Dunării, Constantin Conţescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, privitor la admiterea Germaniei în cadrul Comisiei. 

441. 25 aprilie 1936, Londra. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, referitor la conţinutul chestionarului britanic ce urmează să fie 
adresat Reich-ului de către guvernul britanic. 

442. 25 aprilie 1936, Bucureşti. Notă de convorbire privind discuţia dintre 
secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine, Mihail Arion, şi ministrul 
Iugoslaviei la Bucureşti, despre ordinea de zi a Conferinţei Micii Înţelegeri. 

443. 26 aprilie 1936, Sofia. Telegrama ministrului României la Sofia, Vasile 
Stoica, către Ministerul Afacerilor Străine, privind deciziile luate de guvernul 
bulgar în chestiunea obţinerii egalităţii de drepturi militare. 

444. 26 aprilie 1936, [Bucureşti?]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, către ministrul României la Praga, Theodor Emandi, 
referitoare la invitaţia ce trebuie adresată preşedintelui Cehoslovaciei, Edvard 
Beneš, de a participa la o conferinţă a şefilor de state din Mica Înţelegere, ce 
urmează să se desfăşoare la Bucureşti în luna iunie 1936. 

445. 26 aprilie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la acceptarea de către 
preşedintele Cehoslovaciei, Edvard Beneš, a invitaţiei de a participa la 
reuniunea de la Bucureşti. 

446. 27 aprilie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la relaţiile dintre Italia 
şi Mica Înţelegere. 

447. 27 aprilie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la îngrijorarea 
provocată în unele cercuri berlineze de posibilitatea unei acţiuni în forţă a 
Franţei în chestiunea renană. 
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448. 27 aprilie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, 
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la vizita 
şefului Statului Major estonian la Moscova. 

449. 27 aprilie 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine, privind 
necesitatea unei intervenţii a ministrului Titulescu pentru ameliorarea 
relaţiilor franco-turce şi pentru împiedicarea, în acest mod, a apropierii 
Turciei de Germania. 

450. 27 aprilie 1936, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta, 
Vasile Grigorcea, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
privitor la vizita premierului polonez la Budapesta. Analiza relaţiilor ungaro-
polone. 

451. 29 aprilie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, 
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la prezenţa la 
Moscova a tuturor celor trei şefi de State Majore din statele baltice. 

452. 29 aprilie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, privind vizita fostului ministru 
de Externe britanic, Sir Austen Chamberlain, în mai multe state din Europa 
Centrală. 

453. 29 aprilie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, 
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind relaţiile sovieto-
japoneze. 

454. 29 aprilie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, 
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la reacţiile 
presei sovietice faţă de vizita premierului polonez la Budapesta. 

455. 29 aprilie 1936, Bucureşti. Nota de răspuns a guvernului român către 
guvernul turc, în chestiunea Strâmtorilor, remisă însărcinatului cu afaceri al 
Turciei la Bucureşti, Djevdet Dülger. 

456. 29 aprilie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
convorbirea avută cu Sir Austen Chamberlain pe tema situaţiei din Austria şi 
a chestiunii maghiare. 

457. 30 aprilie 1936, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta, 
Vasile Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine, privind tentativele 
Ungariei de apropiere de Germania. 

458. 30 aprilie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la vizita 
premierului belgian la Varşovia şi politica „de independenţă” a ministrului 
polonez al Afacerilor Străine, Jósef Beck. 

459. 30 aprilie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
îngrijorarea produsă în cercurile politice britanice de ştirile referitoare la o 
posibilă imixtiune a Germaniei în afacerile interne ale Austriei. 
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460. 30 aprilie 1936, Washington. Raportul secretarului de legaţie de la Legaţia 
României de la Washington, Andrei Popovici, către ministrul Afacerilor 
Străine, Nicolae Titulescu, referitor la politica externă şi internă americană pe 
parcursul lunii aprilie.  

461. 1 mai 1936, Londra. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, cu privire la chestionarul britanic ce urma a fi adresat autorităţilor 
de la Berlin. 

462. 2 mai 1936, [Bucureşti?]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către ministrul României la Moscova, Edmond Ciuntu, referitoare 
la atitudinea României în problema Strâmtorilor. 

463. 2 mai 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
şansele Restauraţiei în Austria. 

464. 2 mai 1936, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Constantin 
Langa-Răşcanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire 
la vizita ministrului turc al Afacerilor Străine, Tevfik Rüstü Aras, la Atena. 

465. 3 mai 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu, 
către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la problema sancţiunilor contra 
Italiei şi conflictul italo-abisinian. 

466. 3 mai 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, Edmond 
Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind problema frontierei dintre 
România şi Uniunea Sovietică. 

467. 3 mai 1936, [Bucureşti?]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către ministrul României la Praga, Theodor Emandi, referitoare la 
invitaţia Regelui Carol al II-lea, adresată preşedintelui Cehoslovaciei, Edvard 
Beneš, de efectua o vizită în România. 

468. 4 mai 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
despre situaţia politică internă şi starea economică a Germaniei. 

469. 4 mai 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
despre politica externă a Germaniei. 

470. 4 mai 1936, Varşovia. Raportul ministrului României la Varşovia, Constantin 
Vişoianu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la 
convorbirea avută cu fostul şef al Statului Major al armatei poloneze şi 
ministru de Război, generalul Sosnkowski. 

471. 5 mai 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre poziţia Franţei faţă de 
conflictul din Abisinia. 

472. 5 mai 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, despre 
poziţia Marii Britanii faţă de conflictul din Abisinia. 
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473. 5 mai 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind victoria Frontului 
Popular în alegerile parlamentare din Franţa. 

474. 5 mai 1936, Belgrad. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la vizita Principelui 
Paul al Iugoslaviei în România. 

475. 5 mai 1936, Madrid. Raportul ministrului României la Madrid, Ion Th. 
Florescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la 
alegerile prezidenţiale din Spania şi la înfiinţarea Camerei de Comerţ 
hispano-română, la Barcelona. 

476. 6 mai 1936, Moscova. Telegrama ministrului României de la Moscova, 
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre vizita la Moscova 
a şefilor de Stat Major ai statelor baltice. 

477. 6 mai 1936, Belgrad. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la acordul 
preşedintelui Cehoslovaciei, Edvard Beneš, de a vizita România. 

478. 6 mai 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre atitudinea Italiei faţă 
de evenimentele din Austria. 

479. 6 mai 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre comentariile făcute de 
secretarul general al Ministerului de Externe al Italiei pe marginea discursului 
lui Benito Mussolini despre conflictul italiano-abisinian. 

480. 7 mai 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la 
atitudinea presei poloneze faţă de Mica Înţelegere. 

481. 7 mai 1936, [Belgrad?]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine al 
României, Nicolae Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
semnarea Convenţiei militare româno-turce. 

482. 7 mai 1936, Sofia. Telegrama ministrului României la Sofia, Vasile Stoica, 
către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la reînarmarea armatei bulgare. 

483. 7 mai 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, despre 
memoriul austriac referitor la restabilirea serviciului militar obligatoriu. 

484. 7 mai 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la 
opiniile ministrului Afacerilor Străine al Austriei despre situaţia internaţională. 

485. 7 mai 1936, Belgrad. Decizie referitoare la lucrările celei de-a VII-a sesiuni a 
Consiliului Economic al Micii Înţelegeri. 

486. 8 mai 1936, Belgrad. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare problemele 
discutate la Conferinţa Înţelegerii Balcanice de la Belgrad. 
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487. 8 mai 1936, Belgrad. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la deciziile adoptate 
în cadrul şedinţei Consiliului Micii Înţelegeri. 

488. 8 mai 1936, Belgrad. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre acceptul Principelui 
Paul al Iugoslaviei de a vizita România. 

489. 8 mai 1936, Belgrad. Procesul-verbal al sesiunii ordinare al Consiliului 
permanent al Micii Înţelegeri, de la Belgrad, din 6-8 mai 1936. 

490. 9 mai 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la la doctrina Italiei 
faţă de Abisinia. 

491. 9 mai 1936, Sofia. Telegrama ministrului României la Sofia, Vasile Stoica, 
către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la situaţia minorităţii bulgare 
din România (problema şcolilor şi bisericilor). 

492. 11 mai 1936, [Belgrad?]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la anexarea 
Abisiniei de către Italia. 

493. 12 mai 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la opiniile ministrului 
Greciei la Paris, în problema Înţelegerii Balcanice şi a Micii Înţelegeri. 

494. 12 mai 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la ecourile produse 
de anexarea Abisiniei de către Italia în rândurile oamenilor politici europeni. 

495. 12 mai 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, despre impresia produsă 
de chestionarul englez în rândurile oficialilor de la Ministerul de Externe 
german. 

496. 12 mai 1936, Tokyo. Raportul ministrului României la Tokyo, Gheorghe 
Stoicescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, despre Pactul 
de asistenţă mutuală semnat de Uniunea Sovietică şi Mongolia. 

497. 13 mai 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind refuzul Italiei de a 
discuta anexarea Abisiniei la Societatea Naţiunilor. 

498. 13 mai 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la consecinţele 
anexării Abisiniei asupra politicii europene. 

499. 13 mai 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, 
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la constituirea, în 
Franţa, a unui nou guvern sub conducerea lui Leon Blum. 

500. 13 mai 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea Greciei 
în cazul în care Italia ar ataca unul din statele membre ale Înţelegerii Balcanice. 
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501. 13 mai 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, despre intensificarea 
relaţiilor între Italia şi Germania. 

502. 13 mai 1936, Geneva. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la observaţiile făcute 
de către Franţa, în legătură cu anexarea Abisiniei. 

503. 13 mai 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat din Ministerul 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, referitoare la reprezentarea Germaniei în Comisia 
Internaţională a Dunării. 

504. 14 mai 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
demersurile diplomatice ale Italiei pe lângă Germania pentru obţinerea 
recunoaşterii anexării Abisiniei. 

505. 14 mai 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, 
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre ecoul pe care l-au 
avut în presa sovietică conferinţele Micii Înţelegeri şi ale Înţelegerii 
Balcanice. 

506. 14 mai 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
nemulţumirea Poloniei faţă de rezultatele Conferinţei Înţelegerii Balcanice, 
faţă de adeziunea statelor baltice la politica de securitate colectivă a Societăţii 
Naţiunilor şi faţă de atitudinea acestora faţă de Uniunea Sovietică. 

507. 14 mai 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la dezminţirea 
dată de Germania faţă de demersurile diplomatice ale Italiei pe lângă 
Germania pentru obţinerea recunoaşterii anexării Abisiniei. 

508. 14 mai 1936, Buenos Aires. Telegrama ministrului României la Buenos 
Aires, Alexandru Buzdugan, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la 
diminuarea prestigiului Societăţii Naţiunilor ca urmare a conflictului italo-
abisinian. 

509. 15 mai 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, privind convorbirea cu 
ambasadorul Italiei la Berlin, referitoare la relaţiile italo-germane. 

510. 15 mai 1936, Paris. Raportul ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la situaţia politică din 
Austria. 

511. 15 mai 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privind convorbirea cu ambasadorul 
Marii Britanii la Ankara, despre la poziţia Marii Britanii în problema 
sancţiunilor. 
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512. 15 mai 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privind convorbirea cu ambasadorul 
Marii Britanii la Ankara, despre la poziţia Marii Britanii în problema 
Strâmtorilor. 

513. 15 mai 1936, Varşovia. Raportul ministrului României la Varşovia, Constantin 
Vişoianu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la 
doctrina politică externă a ministrului polonez al Afacerilor Străine. 

514. 15 mai 1936, Bucureşti. Buletinul Direcţiei Politice a Ministerului Afacerilor 
Străine despre chestionarul britanic, problema fostelor colonii germane, 
conflictul italo-etiopian, situaţia din Austria, vizita premierului Poloniei la 
Budapesta şi conferinţa statelor baltice. 

515. 16 mai 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privind conversaţia cu ministrul 
interimar turc al Afacerilor Străine, Saraçioğlu, despre problema Strâmtorilor. 

516. 16 mai 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la numirea ministrului 
de Externe al Franţei. 

517. 16 mai 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la relaţiile 
germano-britanice. 

518. 18 mai 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind relaţiile germano-
italiene şi problema Anschluss-ului. 

519. 18 mai 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind situaţia politică internă 
din Grecia şi Albania. 

520. 18 mai 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privind punctul de vedere al 
Turciei în problema Strâmtorilor. 

521. 18 mai 1936, Bruxelles. Raportul ministrului României la Bruxelles, 
Dimitrie Ghika, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
referitor la atitudinea cercurilor politice belgiene faţă de politica promovată 
de Mica Înţelegere. 

522. 19 mai 1936, Londra. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Londra, Dimitrie Buzdugan, către Ministerul Afacerilor 
Străine, cu privire la poziţia guvernului britanic în problema sancţiunilor. 

523. 19 mai 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia dintre 
ambasadorii SUA şi Turciei, cu privire la intenţiile Italiei faţă de Iugoslavia. 

524. 19 mai 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, 
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind modul în care 
este percepută de presa sovietică activitatea Consiliului Societăţii Naţiunilor 
în problema sancţiunilor. 
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525. 19 mai 1936, Geneva. Raportul ministrului României la Societatea Naţiunilor, 
Constantin Antoniade, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
despre activitatea Consiliului Societăţii Naţiunilor într-o serie de probleme 
(conflictul italo-etiopian, denunţarea Tratatului de la Locarno de către 
Germania, probleme organizatorice şi financiare). 

526. 20 mai 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia cu Pierre 
Laval despre politica internă şi externă a Franţei. 

527. 21 mai 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la tratativele româno-
turce pe marginea semnării convenţiei militare. 

528. 21 mai 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la conversaţia cu 
ambasadorul Uniunii Sovietice la Ankara despre poziţia URSS în problema 
Strâmtorilor, precum şi atitudinea Turciei în aceeaşi problemă. 

529. 21 mai 1936, Berna. Raportul ministrului României la Berna, Mihail 
Boerescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
reluarea relaţiilor diplomatice dintre Uniunea Sovietică şi Elveţia. 

530. 22 mai 1936, Geneva. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la problema 
Strâmtorilor şi accederea Bulgariei în Înţelegerea Balcanică. 

531. 22 mai 1936, Geneva. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la relaţiile franco-
italiene. 

532. 22 mai 1936, Paris. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea Franţei 
faţă de Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică, precum şi la problema 
numirii ministrului Afacerilor Străine în Franţa. 

533. 22 mai 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la 
demersul Poloniei pe lângă guvernul român, pe marginea comunicatului 
Micii Înţelegeri. 

534. 22 mai 1936, Varşovia. Raportul ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu 
privire la declaraţia facută de către ministrul Afacerilor Străine al Poloniei, pe 
marginea comunicatului Micii Înţelegeri, şi la modificarea statutului 
Societăţii Naţiunilor. 

535. 23 mai 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la tratativele româno-
turce privind semnarea convenţiei militare. 

536. 23 mai 1936, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de Stat din Ministerul 
Afacerilor Străine, Savel Rădulescu, către ministrul României la Ankara, 
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Eugen Filotti, cu privire la tratativele româno-turce pe marginea semnării 
convenţiei militare. 

537. 25 mai 1936, Paris. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la situaţia politică 
din Franţa şi la repecusiunile acesteia asupra politicii externe franceze. 

538. 25 mai 1936, Paris. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea ce 
trebuie adoptată faţă de ministrul polonez al Afacerilor Străine, în urma 
declaraţiilor făcute de către acesta. 

539. 25 mai 1936, Praga. Raportul ministrului României la Praga, Theodor 
Emandi, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la 
situaţia politică internă din Cehoslovacia. 

540. 26 mai 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor 
Străine, referitoare la relaţiile polono-iugoslave. 

541. 27 mai 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la tratativele româno-
turce privind semnarea convenţiei militare. 

542. 27 mai 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la demersurile 
autorităţilor germane faţă de Austria şi consecinţele acestora asupra 
Cehoslovaciei, şi la relaţiile polono-cehoslovace. 

543. 27 mai 1936, Moscova. Telegrama ministrul României la Moscova, Edmond 
Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la punctul de vedere 
sovietic faţă de negocierile navale sovieto-britanice. 

544. 27 mai 1936, Teheran. Raportul ministrului României la Teheran, Grigore 
Constantinescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
referitor la relaţiile sovieto-iraniene. 

545. 27 mai 1936, Buenos Aires. Raportul ministrului României la Buenos Aires, 
Alexandru Buzdugan, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
cu privire la punctul de vedere argentinian şi sud-american în problema 
conflictului dintre Societatea Naţiunilor, Italia şi Etiopia. 

546. 29 mai 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la vizita 
Principelui Regent al Iugoslaviei la Bucureşti. 

547. 29 mai 1936, Londra. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia României 
de la Londra, Dimitrie Buzdugan, către Ministerul Afacerilor Străine, cu 
privire la raporturile italo-britanice. 

548. 29 mai 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la raporturile 
româno-germane. 
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549. 29 mai 1936, Tirana. Telegrama ministrului României la Tirana, Gheorghe 
Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire relaţiile dintre statele 
membre ale Înţelegerii Balcanice. 

550. 29 mai 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la cooperarea 
militară maghiaro-germană. 

551. 29 mai 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la relaţiile 
polono-iugoslave şi impactul lor asupra Micii Înţelegeri. 

552. 29 mai 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la ecourile avute în 
cercurile politice franceze de vizita ministrului Afacerilor Străine al Poloniei 
la Belgrad. 

553. 29 mai 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu 
privire la politica externă a Germaniei în luna mai. 

554. 29 mai 1936, Bucureşti. Telegrama directorului Direcţiei Afacerilor Politice 
din Ministerul Afacerilor Străine, Alexandru Cretzianu, către ministrul 
României la Societatea Naţiunilor, Constantin Antoniade, referitoare la 
atitudinea Marii Britanii faţă măsurile luate de guvernul italian în Etiopia, şi 
la viziunea engleză cu privire la eventuala reformă a Pactului Societăţii. 

555. 30 mai 1936, Londra. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Londra, Dimitrie Buzdugan, către Ministerul Afacerilor 
Străine, referitoare la relaţiile italo-britanice. 

556. 30 mai 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la ecoul avut 
în presa germană de vizita ministrului Afacerilor Străine al Poloniei la Belgrad. 

557. 30 mai 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la relaţiile 
Belgiei cu Franţa şi Marea Britanie. 

558. 30 mai 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului României la Societatea 
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine, cu 
privire la demersul Argentinei la Societatea Naţiunilor, în problema 
conflictului italo-abisinian. 

559. 30 mai 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la problema Strâmtorilor. 

560. 30 mai 1936, [Belgrad]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la la programul 
vizitei Principelui Regent al Iugoslaviei în România. 

561. 30 mai 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la situaţia 
politică din Polonia şi la relaţiile polono-române. 
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562. 31 mai 1936, Berna. Raportul ministrului României la Berna, Mihail 
Boerescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la 
Societatea Naţiunilor şi problema sancţiunilor, precum şi la problema reluării 
relaţiilor diplomatice dintre Elveţia şi URSS.  

563. 1 iunie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la vizita 
ministrului polonez al Afacerilor Străine, Jósef Beck, la Belgrad. 

564. 1 iunie 1936, Bucureşti. Buletinul Direcţiei Politice a Ministerului Afacerilor 
Străine, despre problema sancţiunilor, politica externă a Italiei, situaţia 
internă din Austria şi viaţa politică din Polonia. 

565. 1 iunie 1936, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta, 
Vasile Grigorcea, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
referitor la discursul ţinut de ministrul ungar de Externe în Parlamentul 
maghiar pe tema politicii externe a Ungariei şi a relaţiilor acesteia cu vecinii. 

566. 1 iunie 1936, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta, 
Vasile Grigorcea, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
privind vizita unei misiuni militare germane în Ungaria şi semnificaţia 
acesteia pentru relaţiile germano-maghiare. 

567. 2 iunie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conţinutul proiectului 
turc pentru o nouă Convenţie a Strâmtorilor. 

568. 2 iunie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privind atitudinea guvernului turc 
faţă de rezultatele ultimelor convorbiri între Statele Majore român şi turc. 

569. 2 iunie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia avută cu 
ministrul turc al Afacerilor Străine, Tevfik Rüstü Aras, pe tema ridicării 
sancţiunilor aplicate Italiei. 

570. 2 iunie 1936, [Belgrad]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către ministrul României la Paris, Constantin Cesianu, privind 
moderaţia ce trebuie afişată în relaţia cu Iugoslavia şi temerea crescândă a 
acesteia faţă de Italia. 

571. 2 iunie 1936, Londra. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Londra, Dimitrie Buzdugan, către Ministerul Afacerilor 
Străine, privind propunerile pe care Mussolini urma să le facă guvernului 
britanic în chestiunea sancţiunilor. 

572. 2 iunie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, 
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind notificarea 
trimisă guvernului turc de către Uniunea Sovietică, prin care este anunţată 
prezenţa lui M.M. Litvinov, comisar al poporului pentru Afacerilor Străine al 
URSS, la Conferinţa de la Montreux. 
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573. 2 iunie 1936, Bucureşti. Raportul delegatului României la Comisia Europeană 
a Dunării, Constantin Conţescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, privitor la memorandumul german de revizuire a regimului 
Dunării. Analiza cazului german. 

574. 3 iunie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu, 
către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare cu discuţia avută cu Suvici, 
secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine italian, pe marginea 
ridicării sancţiunilor şi a atitudinii Italiei la apropiata sesiune a Societăţii 
Naţiunilor. 

575. 3 iunie 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, privind vizitele 
secretarului general al Ministerului Afacerilor Străine turc, Numan 
Menemencioglu, în mai multe capitale europene, inclusiv la Bucureşti. 

576. 3 iunie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
privind situaţia internă din Germania, rolul justiţiei în consolidarea regimului 
naţional-socialist şi politicile de autarhizare economică iniţiate de acesta. 

577. 3 iunie 1936, Varşovia. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia 
României la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către ministrul Afacerilor 
Externe, Nicolae Titulescu, privind situaţia internă din Polonia şi evoluţia 
politicii externe a acesteia, în perioada aprilie-mai 1936. 

578. 5 iunie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la fixarea datei de 22 
iunie 1936 pentru debutul Conferinţei Strâmtorilor. 

579. 5 iunie 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor 
Străine, referitoare la interpretările oficiale date de autorităţile poloneze 
vizitei ministrului polonez al Afacerilor Străine, Jósef Beck, la Belgrad. 

580. 6 iunie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privind discuţia avută cu 
ambasadorul Uniunii Sovietice la Ankara, pe marginea atitudinii celor două 
state în chestiunea modificării regimului Strâmtorilor. 

581. 7 iunie 1936, [Bucureşti]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către ministrul României la Atena, Constantin Langa-Răşcanu, 
referitoare la semnificaţia reuniunii şefilor statelor Micii Înţelegeri de la 
Bucureşti şi la explicaţia absenţei premierului iugoslav, Stoiadinović. 

582. 9 iunie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind convorbirea avută cu 
ministrul Cehoslovaciei la Paris pe marginea importanţei solidarităţii statelor 
Micii Înţelegeri. 

583. 9 iunie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, 
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind opinia autorităţilor 
sovietice, potrivit căreia apropierea germano-italiană este complet lipsită de 
substanţă. 
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584. 10 iunie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la schimbările din 
corpul diplomatic italian şi posibila reorientare a politicii externe italiene spre 
Germania. 

585. 10 iunie 1936, [Bucureşti]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, către ministrul României la Buenos Aires, Alexandru 
Buzdugan, în care îi cere acestuia să-l informeze pe Saavedra Lamas că Mica 
Înţelegere va urma politica anglo-franceză în materie de sancţiuni, iar în 
cazul unor divergenţe între Marea Britanie şi Franţa, va urma politica celei 
dintâi. 

586. 11 iunie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind conţinutul ultimelor 
discuţii Mussolini-Schuschnigg, pe tema situaţiei internaţionale a Austriei. 

587. 11 iunie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la zvonurile apărute în 
capitala franceză despre o decizie a Micii Înţelegeri de a se opune ridicării 
sancţiunilor aplicate Italiei. 

588. 11 iunie 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor 
Străine, privind atitudinea ostilă afişată de presa şi autorităţile poloneze faţă 
de manifestările de solidaritate ale Micii Înţelegeri. 

589. 11 iunie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la criza politică 
internă din Franţa şi atenţia limitată de care a beneficiat reuniunea de la 
Bucureşti a liderilor Micii Înţelegeri, din partea cercurilor politice franceze. 

590. 11 iunie 1936, [Bucureşti]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, către ministrul României la Paris, Constantin Cesianu, în 
care sunt dezminţite zvonurile apărute în capitala franceză, referitoare la o 
decizie a Micii Înţelegeri de a se opune ridicării sancţiunilor. 

591. 12 iunie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind discuţiile anglo-
italiene referitoare la ridicarea sancţiunilor. 

592. 12 iunie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la conţinutul proiectului 
turc pentru o nouă Convenţie a Strâmtorilor. 

593. 12 iunie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la conţinutul proiectului 
turc pentru o nouă Convenţie a Strâmtorilor. 

594. 12 iunie 1936, Londra. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Londra, Dimitrie Buzdugan, către Ministerul Afacerilor 
Străine, referitoare la politica britanică în problema sancţiunilor aplicate 
Italiei. 
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595. 12 iunie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind convorbirea avută cu 
ministrul francez al Afacerilor Străine pe tema relaţiilor franco-române. 
Dezacordurile anglo-franceze în chestiunile europene. 

596. 12 iunie 1936, Berna. Raportul ministrului României la Berna, Mihail 
Boerescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
semnificaţia reuniunii Micii Înţelegeri de la Bucureşti şi la felul cum a fost 
văzută de oficialităţile elveţiene. Scepticismul acestora faţă de posibilitatea 
unei apropieri italo-germane şi importanţa pe care o acordă rolului Marii 
Britanii în Europa. 

597. 12 iunie 1936, Varşovia. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către ministrul Afacerilor 
Străine, Nicolae Titulescu, privind evoluţia relaţiilor germano-poloneze, 
activităţile subversive ale organizaţiilor naţional-socialiste germane din 
Polonia şi situaţia tot mai dificilă a portului Danzig. 

598. 13 iunie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, George 
Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia cu 
ministrul cehoslovac al Afacerilor Străine, Krofta, pe marginea apropiatei 
vizite a premierului Hodža la Bucureşti şi a relaţiilor româno-cehoslovace. 
Opiniile lui Krofta privind politica externă sovietică şi vizita lui von Neurath 
la Belgrad. 

599. 13 iunie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare concesiile economico-
financiare făcute Turciei de către Marea Britanie. 

600. 13 iunie 1936, Haga. Telegrama ministrului României la Haga, Vespasian 
Pella, către Ministerul Afacerilor Străine, privind activitatea de promovare a 
rezultatelor reuniunii şefilor de stat ai Micii Înţelegeri de la Bucureşti. 

601. 14 iunie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la ultimele clarificări 
oferite de ministrul turc al Afacerilor Străine în ceea ce priveşte proiectul 
Turciei de Convenţie a Strâmtorilor. 

602. 14 iunie 1936, Berna. Raportul ministrului României la Berna, Mihail 
Boerescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, privind 
dezbaterea din legislativul elveţian pe marginea reluării relaţiilor diplomatice 
cu URSS. 

603. 15 iunie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, în care este analizată 
apropierea italo-germană şi piedicile din calea acesteia. 

604. 15 iunie 1936, Bucureşti. Buletinul Direcţiei Politice a Ministerului 
Afacerilor Străine, referitor la chestiunea sancţiunilor, relaţiile germano-
italiene, întrevederea Mussolini–Schuschnigg, politica externă maghiară şi 
vizita ministrului polonez al Afacerilor Străine, Jósef Beck, la Belgrad. 
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605. 15 iunie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius 
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, privind 
întâlnirea Mussolini–Schuschnigg, relaţiile austro-italiene şi austro-germane 
şi viaţa politică austriacă. 

606. 16 iunie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la opinia 
unui expert german pe marginea politicii Germaniei faţă de Societatea 
Naţiunilor. 

607. 16 iunie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind conversaţia avută de 
ministrul Cehoslovaciei la Paris cu ministrul francez al Afacerilor Străine pe 
tema relaţiilor cu Mica Înţelegere. 

608. 16 iunie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, 
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la 
atacurile dure lansate de Hjalmar Schacht la adresa României, în timpul 
vizitei acestuia la Belgrad. 

609. 16 iunie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind nervozitatea provocată 
în Iugoslavia de ultimele măsuri militare italiene. 

610. 16 iunie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind conversaţia avută cu 
ambasadorul Germaniei la Paris, pe tema relaţiilor germano-române şi 
germano-franceze. 

611. 16 iunie 1936, Bucureşti. Scrisoarea preşedintelui Adunării Deputaţilor, 
Mihail Berceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
privind interpelarea adresată de Gheorghe I. Brătianu în chestiunea tranzitului 
trupelor sovietice pe teritoriu românesc. 

612. 16 iunie 1936, Madrid. Raportul ministrului României la Madrid, Ion Th. 
Florescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
tensionarea situaţiei interne din Spania şi la atitudinea presei spaniole de 
dreapta faţă de Mica Înţelegere. 

613. 16 iunie 1936, Varşovia. Raportul ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
privind atitudinea ostilă a presei poloneze faţă de recenta reuniune a Micii 
Înţelegeri, de la Bucureşti. Politica ministrului polonez al Afacerilor Străine, 
Jósef Beck, îndreptată împotriva sistemului de alianţe al României. 

614. 17 iunie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare satisfacţia 
cu care sunt văzute la Berlin dezacordurile anglo-franceze. 

615. 18 iunie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind campania 
îndreptată împotriva ministrului Titulescu şi tensionarea relaţiilor româno-
poloneze. 
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616. 18 iunie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la posibila intenţie a 
guvernului britanic de a cere ridicarea sancţiunilor şi la lipsa unei atitudini 
clare a Franţei în această problemă. 

617. 18 iunie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la decizia 
guvernului francez de a participa la Jocurile Olimpice de la Berlin. 

618. 18 iunie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
privind atitudinea presei germane faţă de conferinţa Micii Înţelegeri de la 
Bucureşti. 

619. 19 iunie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la convorbirea 
avută cu Ciano pe marginea politicii italiene faţă de Societatea Naţiunilor şi a 
relaţiilor comerciale româno-italiene. 

620. 19 iunie 1936, Londra. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia 
României de la Londra, Dimitrie Buzdugan, către Ministerul Afacerilor 
Străine, privind decizia guvernului britanic de a cere suspendarea sancţiunilor 
aplicate Italiei. 

621. 19 iunie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea 
favorabilă a Poloniei faţă de ridicarea sancţiunilor. 

622. 19 iunie 1936, [Bucureşti]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către ministrul României la Atena, Constantin Langa-Răşcanu, 
privind angajamentul statelor Micii Înţelegeri de a consolida Pactul Societăţii 
Naţiunilor. 

623. 19 iunie 1936, [Bucureşti]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, către ministrul României la Roma, Ion Lugoşianu, privind 
decizia Micii Înţelegeri de a urma politica anglo-franceză în chestiunea 
suspendării sancţiunilor. 

624. 19 iunie 1936, [Bucureşti]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, către ministrul României la Varşovia, Constantin 
Vişoianu, privind demersurile făcute de ministrul Poloniei la Bucureşti în 
chestiunea unei posibile incompatibilităţi între Pactul Micii Înţelegeri şi 
Tratatul româno-polon. 

625. 19 iunie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
privind intenţiile germane faţă de Austria. 

626. 19 iunie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
referitor la răspunsurile date de Ministerul Afacerilor Străine german unor 
întrebări puse de un diplomat străin. 



Institutul Diplomatic Român 

 LXX 

627. 20 iunie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind atitudinea guvernului 
francez faţă de decizia Marii Britanii de a cere suspendarea sancţiunilor 
îndreptate împotriva Italiei. 

628. 20 iunie 1936, Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la 
politica internă şi externă a Italiei, în intervalul 20 mai-20 iunie 1936. 

629. 21 iunie 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, privind 
înzestrarea armatei turceşti. 

630. 23 iunie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la 
discuţia avută cu ministrul polonez al Afacerilor Străine, Jósef Beck, pe tema 
ridicării sancţiunilor şi a reformării Pactului Societăţii Naţiunilor. 

631. 23 iunie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind atitudinea 
mult mai rezervată a Ministerului Afacerilor Străine polonez în chestiunea 
reformării Pactului Societăţii Naţiunilor. 

632. 24 iunie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la declaraţiile 
primului ministru şi ale ministrului francez al Afacerilor Străine în Adunarea 
Naţională şi votul de încredere primit de guvern. 

633. 24 iunie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, 
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Externe, privind decizia Uniunii 
Sovietice de a desfiinţa comisiile mixte de pe Nistru. 

634. 24 iunie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion 
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privitoare la relaţiile italo-
germane şi chestiunea austriacă. 

635. 24 iunie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la 
aprobarea de către Camera Comunelor a deciziei guvernului britanic de a 
cere suspendarea sancţiunilor. 

636. 25 iunie 1936, Londra. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, privind 
atitudinea favorabilă faţă de Germania a guvernului britanic în problema 
regimului fluviilor internaţionale. 

637. 25 iunie 1936, [Geneva?]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la ultimele negocieri 
militare româno-turce şi amplasamentul trupelor celor două state în 
eventualitatea unui conflict cu Bulgaria sau cu un alt stat. 

638. 25 iunie 1936, Helsinki. Raportul ministrului României la Helsinki, Raoul 
Bossy, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, privind relaţiile 
Finlandei cu Germania şi Uniunea Sovietică. 
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639. 26 iunie 1936, Washington. Telegrama ministrului României la Washington, 
Carol Davilla, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la iminenţa unei 
campanii germane de recuperare a fostelor sale colonii. 

640. 26 iunie 1936, Londra. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la 
Londra, Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, referitor la apariţia şi consolidarea în Marea Britanie a unui curent 
de opinie ostil Germaniei. 

641. 27 iunie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind reacţia favorabilă 
provocată la Paris de discursul lui Duff-Cooper. 

642. 28 iunie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, 
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la 
atitudinea ministrului polonez al Afacerilor Străine, Jósef Beck, faţă de Franţa. 

643. 29 iunie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin 
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la îngrijorarea 
provocată în Iugoslavia de posibilitatea revenirii Habsburgilor în Austria. 

644. 29 iunie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, 
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind dorinţa guvernului 
sovietic de a aplica clauza naţiunii celei mai favorizate între cele două state. 

645. 29 iunie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, 
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la dorinţa 
guvernului sovietic de a trece, în acord cu guvernul român, la amenajarea 
apelor Nistrului pentru a-l face navigabil până la Moghilev. 

646. 30 iunie 1936, [Geneva?]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind disputa dură pe care 
acesta a avut-o cu M.M. Litvinov, comisarul poporului pentru Afacerile 
Străine al URSS. Impactul luptelor politice interne asupra politicii externe 
româneşti şi consecinţele răcirii relaţiilor cu Uniunea Sovietică pentru România. 

647. 30 iunie 1936, [Bucureşti?]. Telegrama preşedintelui Consiliului de Miniştri, 
Gheorghe Tătărescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, 
referitoare la mesajul ce trebuie transmis ministrului Afacerilor Străine 
francez, Delbos, în urma acuzaţiilor acestuia privind reorientarea politicii 
externe româneşti. 

648. 30 iunie 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Eugen 
Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la 
interesul tot mai accentuat manifestat, inclusiv în plan economic, de către 
Marea Britanie faţă de Turcia. 

649. 30 iunie 1936, [Viena?]. Raportul delegatului supleant al României la 
Comisia Internaţională a Dunării, Constantin Ene, către Ministerul Afacerilor 
Străine, privind tentativa germană de revizuire a statutului Dunării şi 
aducerea disputei, de către Marea Britanie şi Franţa, în faţa Curţii de la Haga. 
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1. January 1st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the 
Italian Government’s demarches in Turkey aimed at preventing the latter 
joining the policy of sanctions imposed by the League of Nations. 

2. January 1st, 1936, Warsaw. Telegram from the Legation counselor of the 
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of 
Foreign Affairs, concerning Poland’s attitude towards the conflict in 
Abyssinia. 

3. January 1st, 1936, Athens. Report from the Romanian minister in Athens, 
Constantin Langa-Răşcanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with respect to the political situation in the Greece and the 
elections’ impact on the Greek foreign policy. 

4. January 2nd, 1936, Prague. Report from the Romanian minister in Prague, 
Theodor Emandi, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
regarding the statements made by the Czechoslovak premier, Milan Hodža, 
in “Izvestiia” on the state of international affairs and the Czechoslovakia’s 
stance on collective security and relations with the USSR. 

5. January 3rd, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
German attitude vis-à-vis the ratification of the Franco-Soviet Treaty. 

6. January 3rd, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, about Italy’s stand on the 
League of Nations’ efforts to work out a peaceful conclusion for the Italo-
Ethiopian conflict. 

7. January 3rd, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
regard to the planned visit of the Austrian Chancellor, Kurt Schuschnigg, to 
Prague and the state of Austro-Czechoslovakian relations. 

8. January 3rd, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
regarding Nazi Germany’s foreign relations during the last months of 1935. 

9. January 4th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning Turkey’s 



Institutul Diplomatic Român 

 LXXIV 

response to the Italian demarche which attempted to prevent Turkey’s 
involvement in the League of Nation’s policy of sanctions. 

10. January 4th, 1936, Athens. Report from the Romanian minister in Athens, 
Constantin Langa-Răşcanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with regard to the British Government’s proposals for cooperation 
of the Mediterranean states with the United Kingdom in the event of an 
Italian aggression and the Greek attitude in this matter. 

11. January 6th, 1936, Ankara. Telegram of the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding a conversation 
with the Turkish Foreign Minister, Tevfik Rüstü Aras, with reference to the 
dispute between Italy and the League of Nations and the Turkish stance 
towards it. 

12. January 6th, 1936, Moscow. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian Legation in Moscow, Ion Popescu-Paşcani, to the Ministry of 
Foreign Affairs, concerning Soviet reactions to the yearly message of the 
American president, F.D. Roosevelt. 

13. January 7th, 1936, Moscow. Minute from the Romanian Legation in Moscow to 
the Ministry of Foreign Affairs, with reference to Soviet stance on a series of 
international issues. 

14. January 8th, 1936, Ankara. Telegram of the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to Bulgaria’s 
arms procurements. 

15. January 8th, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of 
the Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Romanian minister 
in Prague, Theodor Emandi, regarding Romania’s attitude towards the 
establishment in Austria of a Regency led by Prince Starhemberg. 

16. January 9th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning 
a conversation with the Yugoslav Premier, Milan Stoiadinović, with respect 
to the Italian demarches in Ankara on the issue of international sanctions. 

17. January 9th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs about the attitude to 
be adopted by Turkey and the other members of the Balkan Entente in the 
case of a marriage between the sister of the King of Albania, Zogu, and the 
son of the ex-Sultan Abdul Hamid. 

18. January 9th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
Turkish request for a common Balkan Entente stance towards the attempt to 
restore the Ottoman imperial family on the throne of Albania. 

19. January 9th, 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, Tevfik Rüstü Aras, as to the 
negotiations for the Turkish-Romanian military convention. 
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20. January 10th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires 
in London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
regard to the British position on the issue of oil sanctions against Italy. 

21. January 11th, 1936, Saint Moritz. Telegram from the Romanian Minister of 
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
reference to the Czech refusal to sell arms to Bulgaria. 

22. January 10th, 1936, Saint Moritz. Telegram from the Romanian Minister of 
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, 
concerning Romania’s stance on the issue of the restoration of the Ottoman 
imperial family on the Albanian throne. 

23. January 11th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding 
London’s reply to the Turkey’s note vis-à-vis the policy of sanctions 
initiated by the League of Nations.  

24. January 11th, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of 
the Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Romanian Legations 
in Belgrade and Athens, with regard to the common attitude that the 
countries of the Balkan Entente should adopt on the issue of the restoration 
of the Ottoman imperial family on the Albanian throne. 

25. January 11th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in 
Prague, Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to 
Czechoslovakia’s response to the Romanian attitude on the issue of a 
Regency led by Prince Starhemberg. 

26. January 11th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in 
Prague, Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
visit of the Austrian Chancellor Kurt Schuschnigg to Prague. 

27. January 11th, 1936, Budapest. Report from the Romanian minister in 
Budapest, Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, regarding the echoes of the Austrian Chancellor’s visit to Prague 
and the Hungarian apprehensions about a possible Austrian-Czechoslovakian 
rapprochement. 

28. January 11th, 1936, Buenos Aires. Report from the Romanian Legation in 
Buenos Aires to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, in regard 
to the reasons behind the breaking of diplomatic relations between Uruguay 
and the Soviet Union. 

29. January 12th, 1936, Saint Moritz. Telegram from the Romanian Minister of 
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, as 
regards to Romania, Yugoslavia and Czechoslovakia’s common demarche 
against the establishment in Austria of a Regency led by Prince Starhemberg. 

30. January 12th, 1936, Moscow. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian Legation in Moscow, Ion Popescu-Paşcani, to the Ministry of 
Foreign Affairs, concerning the international issues discussed during the 
second session of the Central Executive Committee of the USSR. 
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31. January 13th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to 
the impact of the Franco-British military agreement on German society and 
diplomacy. 

32. January 13th, 1936, Brussels. Report from the Romanian minister in 
Brussels, Dimitrie Ghika, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, regarding the main foreign policy issues included in the report 
drawn up by Foreign Relations Committee of the Belgian Senate. 

33. January 14th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
possibility of Greece joining the military agreements of the Balkan Entente. 

34. January 14th, 1936, Praga. Telegram from the Romanian minister in Prague, 
Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
visit of the Austrian Chancellor, Kurt Schuschnigg, and the Czechoslovakian 
Government’s attitude towards the establishment of a Regency led by Prince 
Starhemberg. 

35. January 14th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires 
in London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding 
Japan’s withdrawal from the London Naval Conference. 

36. January 14th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
wish expressed by Hermann Göring to visit Romania for a hunting trip. 

37. January 14th, 1936, Bucharest. Telegram from the director of the 
Department for Political Affairs of the Ministry of Foreign Affairs, Alexandru 
Cretzianu, to the Romanian minister at the League of Nations, Constantin 
Antoniade, with reference to the Spanish project for the peaceful conclusion 
of the Italo-Abyssinian conflict. 

38. January 14th, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of 
the Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, with regard to the visit of the Austrian 
Chancellor, Kurt Schuschnigg, to Czechoslovakia. 

39. January 14th, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of 
the Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Romanian Legation 
in Paris, regarding the consequences of the establishment in Austria of a 
Regency led by Prince Starhemberg for the countries of the Little Entente. 

40. January 14th, 1936, Rome. Report from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, concerning 
the military operations in Abyssinia and Italy’s reactions to the statements of 
the American president, F.D. Roosevelt. 

41. January 14th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
reference to the Austrian Chancellor’s visit in Czechoslovakia. 
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42. January 15th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of 
Foreign Affairs, vis-à-vis the speech held by the Polish Foreign Minister, 
Jósef Beck, on the main aspects of Polish foreign relations. 

43. January 15th, 1936, Bucharest. Telegram from the director of the Department 
for Political Affairs of the Ministry of Foreign Affairs, Alexandru Cretzianu, 
to the Romanian minister in Paris, Constantin Cesianu, with respect to the 
Franco-British military talks and Germany’s attitude towards them. 

44. January 15th, 1936, London. Report from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, regarding the Anglo-French military talks in Paris. 

45. January 15th, 1936, Warsaw. Report from the legation counselor of the 
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Minister of 
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, concerning the state of Polish-German 
relations. 

46. January 16th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires 
in London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to 
the British attitude in Geneva on the issue of sanctions against Italy. 

47. January 16th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
German-Italian relations as viewed by the Italian Ambassador in Berlin, 
Bernardo Atollico. 

48. January 16th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
refusal of the Uruguayan Government to discuss in Geneva the diplomatic 
conflict  between Soviet Union and Uruguay. 

49. January 16th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the Italian 
military operations in Ethiopia. 

50. January 16th, 1936, Berlin. Report from the Romanian press attaché in 
Berlin, Petre Ilcuş, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
concerning German foreign policy throughout 1935. 

51. January 17th, 1936, Bern. Report from the Romanian minister in Bern, 
Mihail Boerescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
regard to the possible establishment of diplomatic relations between 
Switzerland and the Soviet Union. 

52. January 17th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
British attitude vis-à-vis the League of Nation’s policy of sanctions against Italy. 

53. January 17th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
ratification of the Franco-Soviet Treaty. 
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54. January 17th, 1936, Warsaw. Telegram from the Legation counselor of the 
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of 
Foreign Affairs, regarding hearings of the Polish Foreign Minister by the 
Foreign Relations Committee of the Sejm. 

55. January 17th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning Édouard 
Herriot’s resignation from the government and its impact on French domestic 
and foreign policy. 

56. January 18th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to a 
conversation with the Political Director of the French Ministry of Foreign 
Affairs about the Little Entente’s attitude towards Austria. 

57. January 18th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
stance France and the states of the Little Entente should adopt in the case of a 
Regency of Prince Starhemberg or of a possible restoration of the Habsburgs. 

58. January 18th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
main aspects of the Franco-German relations. 

59. January 18th, 1936, Washington. Report from the Romanian minister in 
Washington, Carol Davilla, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, regarding Roosevelt’s message to the Congress, American trade 
policy and the neutrality law. 

60. January 19th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in Prague, 
Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the topics 
on the agenda of the talks between the Czechoslovak Prime Minister, Milan 
Hodža, and the Austrian Chancellor, Kurt Schuschnigg. 

61. January 20th, 1936, Geneva. Telegram from the Romanian minister at the 
League of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs, 
with regard to the issues debated by the Committee of Thirteen of the League at 
Nations. 

62. January 20th, 1936, Brussels. Report from the Romanian minister in 
Brussels, Dimitrie Ghika, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
with respect to the measures Belgium adopted as a consequence of Germany’s 
rearmament. 

63. January 21st, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
reference to the reactions caused by the Austrian Chancellor’s visit to 
Prague. 

64. January 22nd, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding Italy’s attitude 
towards the Little Entente and the possible restoration of the Habsburgs. 
Comments by the Italian press vis-à-vis the Austrian Chancellor’s trip to Prague. 
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65. January 22nd, 1936, Moscow. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian Legation in Moscow, Ion Popescu-Paşcani, to the Ministry of Foreign 
Affairs, concerning Soviet authorities’ reaction to a speech of the Polish 
Foreign Minister, Jósef Beck, on the main objectives of Polish diplomacy. 

66. January 22nd, 1936, Geneva. Telegram from the Romanian minister at the 
League of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs, 
with regard to the question of Danzig and the sanctions against Italy. 

67. January 22nd, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of 
the Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Romanian Legation 
in London, with respect to King Carol’s attendance of the funerals of King 
George V of Great Britain. 

68. January 22nd, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
reference to Austrian attitude towards the Little Entente, the restoration of 
the Habsburgs and the Austro-Hungarian relations. 

69. January 23rd, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the political 
situation in France and the consequences for the French foreign policy. 

70. January 23rd, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning a discussion 
between the Soviet ambassador in Roma, Boris Stein, and Mussolini about 
Soviet-Italian relations and the Italian foreign policy. 

71. January 23rd, 1936, Berlin. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petala, to the Ministry of Foreign 
Affairs, with regard to the visit of Gheorghe I. Brătianu to Berlin. 

72. January 23rd, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of 
the Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, with reference to the talks between the Czech 
Premier, Milan Hodža, and the Austrian Chancellor, Kurt Schuschnigg. 

73. January 23rd, 1936, Geneva. Telegram from the Romanian minister at the 
League of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs, 
with respect to the debates at the League on the issue of the Uruguayan-
Soviet diplomatic conflict. 

74. January 24th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding a conversation 
with the General Secretary of the Italian Foreign Ministry, Suvici. 

75. January 24th, 1936, Moscow. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian Legation in Moscow, Ion Popescu-Paşcani, to the Ministry of 
Foreign Affairs, concerning the reactions of the diplomatic circles in 
Moscow to the resignation of the Laval government. 

76. January 24th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Romanian minister at the 
League of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs, 
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in connection with the decisions of the Geneva organization regarding the 
Danzig question, assistance for refugees an the Soviet-Uruguayan diplomatic 
conflict. 

77. January 24th, 1936, Buenos Aires. Telegram from the Romanian minister in 
Buenos Aires, Alexandru Buzdugan, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
reference to the attitude of Saavedra Lamas towards the Soviet-Uruguayan 
diplomatic conflict. 

78. January 24th, 1936, London. Report from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with regard to the state of the British armed forces. 

79. January 25th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
newly formed Albert Sarraut government and its foreign policy priorities. 

80. January 25th, 1936, Berlin. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petala, to the Ministry of Foreign Affairs, 
regarding the initiatives for a possible reorganization of the Danubian states 
and the reactions of the German authorities. 

81. January 25th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the opinion of 
the British ambassador, Sir Eric Drummond, on the evolution of British-
Italian relations. 

82. January 25th, 1936, Budapest. Report from the Romanian minister in 
Budapest, Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with regard to the state of German-Hungarian relations. 

83. January 26th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to a 
conversation the Czech ambassador had with Mussolini about the state of 
Italian-Czechoslovakian and Italian-British relations and the question of the 
sanctions the League of Nations imposed on Italy. 

84. January 26th, 1936, Sofia. Telegram from the Romanian minister in Sofia, 
Vasile Stoica, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
Yugoslav-Bulgarian relationship and a possible rapprochement between the 
two countries. 

85. January 26th, 1936, Budapest. Report from the Romanian minister in Budapest, 
Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
regarding Hungary’s attitude towards the plans for Danubian cooperation. 

86. January 27th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning a conversation 
between Benito Mussolini and the French ambassador, Chambrun, about the 
international situation and Italy’s standpoint on a number of international 
issues. 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 LXXXI 

87. January 27th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to a 
discussion with the Japanese ambassador about Japanese political life and 
the Soviet policy towards Romania. 

88. January 27th, 1936, Washington. Report from the press attaché of the 
Romanian Legation in Washington, George Boerescu, to the Minister of 
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with reference to the trade relations 
between Romania and the United States. 

89. January 28th, 1936, Berlin. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petala, to the Ministry of Foreign 
Affairs, with respect to the German authorities’ outlook on the Locarno Treaty. 

90. January 29th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the visit of 
Gheorghe I. Brătianu to Berlin. 

91. January 29th, 1936, Berlin. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petala, to the Ministry of Foreign 
Affairs, in connection with the visit of Gheorghe I. Brătianu to Berlin. 

92. January 30th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in 
Prague, Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to 
the state of Romanian-Czechoslovakian relations. 

93. January 30th, 1936, Prague. Report from the Romanian minister in Prague, 
Theodor Emandi, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
reference to the Czechoslovakian foreign policy. 

94. January 31st, 1936, Buenos Aires. Report from the Romanian minister in 
Buenos Aires, Alexandru Buzdugan, to the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, with respect to the Soviet-Uruguayan diplomatic conflict. 

95. February 1st, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding 
the risks of war as a consequence of Germany’s rearmament. 

96. February 1st, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
concerning the positioning of Prince Starhemberg, the propaganda in favour 
of Habsburg restoration and Austria’s drift towards better relations with the 
Little Entente. 

97. February 1st, 1936, Bucharest. Bulletin of the Political Department of the 
Romanian Ministry of Foreign Affairs with reference to the Austrian 
Chancellor’s visit to Prague, the question of a Regency in Austria, the Italo-
Ethiopian conflict, the new French government, Swiss-Soviet relations and 
Lithuania’s foreign policy. 

98. February 3rd, 1936, Athens. Report from the Romanian minister in Athens, 
Constantin Langa-Răşcanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with respect to British-Greek relations and the Greek attitude 
towards the League of Nations. 
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99. February 3rd, 1936, Warsaw. Report from the Romanian minister in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, in connection with the main aspects of Polish domestic and 
foreign policy throughout January 1936. 

100. February 4th, 1936, Belgrade. Report from the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with regard to the main aspects of Yugoslavian domestic and 
foreign policy throughout January 1936. 

101. February 5th, 1936, The Hague. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian legation in The Hague, Dan Geblescu, to the Ministry of Foreign 
Affairs, regarding the attitude of the Dutch Foreign Minister with reference 
to the issue of the oil embargo against Italy, German rearmament, and 
Russian-Japanese relations. 

102. February 5th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
concerning Italian reactions to the Austro-Czech rapprochement. 

103. February 6th, 1936, Budapest. Telegram from the Romanian minister in 
Budapest, Vasile Grigorcea, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect 
to Soviet-Hungarian relations. 

104. February 6th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
debates inside the Great Fascist Council on the question of sanctions the 
League of Nations imposed against Italy. 

105. February 6th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in 
Prague, Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to 
the proposal received from the Czechoslovak premier, Milan Hodža, for a 
closer collaboration between Austria and the Little Entente. 

106. February 7th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the interest the 
Italian government has shown towards the negotiations between the French 
authorities and European political figures transiting Paris.  

107. February 7th, 1936, Helsingfors. Telegram from the Romanian minister in 
Helsingfors, Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning 
Romanian foreign policy as viewed by the Finnish press. 

108. February 7th, 1936, London. Report from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with respect to the conversations between various European 
politicians arrived in London for the funerals of King George V. 

109. February 8th, 1936, Riga. Telegram from the Romanian minister in Riga, 
Constantin Văllimărescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference 
to Polish foreign policy and Romanian-Polish relations. 
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110. February 8th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
British response to the Italian memorandum of January 24. 

111. February 8th, 1936, Bucharest. Telegram from the director of the 
Department for Political Affairs of the Romanian Foreign Ministry, Alexandru 
Cretzianu, to the Romanian chargé d’affaires in London, Constantin Laptew, 
concerning information received from the Romanian legation in Warsaw. 

112. February 8th, 1936, Geneva. Report from the Romanian minister at the 
League of Nations, Constantin Antoniade, to the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, regarding the main topics on the agenda of the 90th 
session of the of the League of Nations Council. 

113. February 8th, 1936, Oslo. Report of the Romanian minister in Oslo, Dimitrie 
Juraşcu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with reference 
to the echoes in the Norwegian press concerning the political talks in London 
and Paris. 

114. February 8th, 1936, Oslo. Report of the Romanian minister in Oslo, Dimitrie 
Juraşcu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with respect to 
the British rearmament program.  

115. February 8th, 1936, Sofia. Report of the Romanian minister in Sofia, Vasile 
Stoica, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with regard to 
Soviet-Bulgarian relations and the Soviet stance on several international 
issues. 

116. February 9th, 1936, Paris. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the talks in 
Paris and London. 

117. February 9th, 1936, Moscow. Telegram of the legation secretary of the 
Romanian Legation in Moscow, Ion Popescu-Paşcani, to the Ministry of 
Foreign Affairs, regarding the interest the Soviet press has shown towards 
the conversations King Carol II and Nicolae Titulescu had with French 
officials in Paris. 

118. February 10th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference 
to the German plans for the development of economic relations with Romania. 

119. February 10th, 1936, [Paris]. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to Romania’s 
position on the issue of a mutual assistance treaty with the Soviet Union. 

120. February 10th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the interest 
displayed by the Italian authorities towards Nicolae Titulescu’s conversations 
in Paris. 

121. February 10th, 1936, Bern. Report from the Romanian minister in Bern, 
Mihail Boerescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 



Institutul Diplomatic Român 

 LXXXIV 

concerning a possible reestablishment of diplomatic relations between 
Switzerland and the Soviet Union. 

122. February 10th, 1936, Berlin. Report from the legation counselor of the 
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petala, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, regarding the political negotiations in Paris, 
German foreign policy and the Eden–von Neurath meeting. 

123. February 11th, 1936, Helsingfors. Telegram from the Romanian minister in 
Helsingfors, Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to 
the imminent signing of the Romanian-Soviet Pact. 

124. February 11th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
regard to the Yugoslav-Austrian relations. 

125. February 11th, 1936, Sofia. Telegram from the Romanian minister in Sofia, 
Vasile Stoica, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
reactions of Bulgarian officials to the conversations that King Carol II and 
Nicolae Titulescu had in Paris. 

126. February 11th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning 
the improvement of the Soviet-Polish relations. 

127. February 11th, 1936, Bern. Telegram from the Romanian minister in Bern, 
Mihail Boerescu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding King Carol’s 
visit to Paris as viewed by the Swiss press. 

128. February 12th, 1936, Berlin. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petala, to the Ministry of Foreign 
Affairs, with respect to German authorities’ concern in connection with the 
possible signature of a Soviet-Romanian mutual assistance treaty. 

129. February 13th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to 
Greek and Yugoslav reactions to the Italian memorandum. 

130. February 13th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
ratification of the French-Soviet Pact by the French legislative. 

131. February 13th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning 
British-Polish relations. 

132. February 14th, 1936, Budapest. Telegram from the Romanian minister in 
Budapest, Vasile Grigorcea, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding 
Hungarian stance on the issues of international sanctions against Italy and 
economic cooperation in the Danube region. 

133. February 14th, 1936, Warsaw. Report from the legation secretary of the 
Romanian legation in Warsaw, Mircea Babeş, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, with respect to the Polish defence policy. 
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134. February 14th, 1936, Brussells. Report from the Romanian minister in 
Brusells, Dimitrie Ghika, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
with regard to the Belgian-French relations. 

135. February 14th, 1936, Bucharest. Report from the director of the Department 
for Political Affairs of the Ministry of Foreign Affairs, Alexandru Cretzianu, 
to the Romanian minister in Buenos Aires, Alexandru Buzdugan, with 
reference to the conversations in Geneva in connection with the diplomatic 
conflict between Uruguay and the Soviet Union. 

136. February 15th, 1936, Berlin. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petala, to the Ministry of Foreign Affairs, 
regarding the German-Italian rapprochement. 

137. February 15th, 1936, Bucharest. Bulletin of the Department for Political 
Affairs of the Ministry of Foreign Affairs concerning the conversations in 
London and Paris, the Mediterranean issue, German rearmament, the Italo-
Abyssinian conflict, German-Lithuanian, Polish-Lithuanian, and Soviet-
Japanese relations. 

138. February 15th, 1936, Moscow. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian Legation in Moscow, Ion Popescu-Paşcani, to the Ministry of 
Foreign Affairs, with respect to France’s ratification of the treaty with the 
Soviet Union. 

139. February 16th, 1936, Vienna. Report of the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
regard to the results of Prince Starhemberg’s visits to Paris and London. 

140. February 17th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
reference to the Yugoslav premier’s visit to Austria and the Austro-Yugoslav 
relations. 

141. February 18th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding 
Polish foreign policy. 

142. February 18th, 1936, Sofia. Report from the Romanian minister in Sofia, 
Vasile Stoica, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, concerning 
the attitude of the members of the Balkan Entente towards Bulgaria and 
Soviet point of view in connexion with the policies of the Balkan states. 

143. February 19th, 1936, The Hague. Telegram from the legation secretary of 
the Romanian legation in The Hague, Dan Gelbescu, to the Ministry of 
Foreign Affairs, with respect to German-Japanese negotiations relating to the 
Pacific islands and the British attitude concerning Portuguese, Belgian and 
Dutch colonial possessions. 

144. February 19th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to 
Hermann Göring’s visit to Poland. 
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145. February 21st, 1936, Moscow. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian Legation in Moscow, Ion Popescu-Paşcani, to the Minister of 
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with reference to Soviet authorities’ 
annoyance at the attitude of the French members of parliament in connection 
with the ratification of the Franco-Soviet Pact. 

146. February 21st, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé 
d’affaires in London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, 
regarding the personnel changes at the British Foreign Office. 

147. February 21st, 1936, Berlin. Report from the Romanian press attaché in 
Berlin, Petre Ilcuş, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
concerning the German policy towards the Danubian states. 

148. February 21st, 1936, London. Report from the Romanian chargé d’affaires 
in London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with respect to the British rearmament program. 

149. February 22nd, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in 
Prague, Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference 
to the Romanian authorities’ displeasure at the treatment King Carol II 
received in several Czechoslovak newspapers. 

150. February 22nd, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in 
Prague, Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding 
Czechoslovakia’s policy as a member of the Little Entente on the issue of 
collective security and the Habsburg restoration in Austria. 

151. February 22nd, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in 
Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, 
concerning the rumours vis-à-vis a German-Soviet rapprochement. 

152. February 22nd, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in 
Rome, Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
German attitude towards the Locarno Pact and the Franco-Soviet Treaty. 

153. February 23rd, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
reference to the visit of the Polish Foreign Minster, Jósef Beck, to Yugoslavia. 

154. February 24th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
regard to the relations among the Little Entente states. 

155. February 24th, 1936, Bucharest. Telegram from the States Undersecretary 
of the Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Romanian 
legation in Moscow, in connection with the possible Soviet-German 
rapprochement. 

156. February 24th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
regarding the Soviet attitude towards the Balkan states. 
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157. February 25th, 1936, Rome. Telegram of the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning German 
authorities’ positioning on the question of the ratification of the Franco-
Soviet Pact and the latter’s compatibility with the Locarno Treaty. 

158. February 25th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to Poland’s 
point of view in relation to the restoration of the Habsburgs. 

159. February 25th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in 
Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
reference to German-Romanian economic relations, the German attitude 
towards the possible conclusion of a treaty between Romania and the Soviet 
Union and the question of a mutual defence treaty between Germany and 
Yugoslavia, Romania and Czechoslovakia. 

160. February 25th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
respect to the visit of Jósef Beck, the Polish Foreign Minister, to Yugoslavia. 

161. February 25th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, 
concerning King Zogu’s dissatisfaction at the refusal of the diplomatic 
representatives of the Balkan Entente to attend his daughter’s wedding. 

162. February 25th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding a 
potential expansion of the Balkan Entente in order to include Bulgaria. 

163. February 25th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
respect to the relations between the states of the Little Entente and the 
conclusion of a regional pact of mutual defence between them and Austria. 

164. February 25th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
regard to Göring’s visit to Poland. 

165. February 25th, 1936, Sofia. Telegram from the Romanian minister in Sofia, 
Vasile Stoica, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the main 
aspect of Bulgarian diplomacy. 

166. February 25th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in 
Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
respect to German-Romanian economic relations, the German attitude 
towards the possible conclusion of a treaty between Romania and the Soviet 
Union and the question of a mutual defence treaty between Germany and 
Yugoslavia, Romania and Czechoslovakia. 

167. February 25th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Ministry of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
concerning the rapprochement between the Danubian states and Austria’s 
reluctance. 
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168. February 26th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding 
British-Italian relations. 

169. February 26th, 1936, Moscow. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian Legation in Moscow, Ion Popescu-Paşcani, to the Ministry of 
Foreign Affairs, with respect to the reactions of the Soviet press to the 
conclusion of the Romanian-Soviet trade agreement. 

170. February 26th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
negotiations between the British and Turkish General Staffs for a mutual aid 
treaty in the Mediterranean. 

171. February 27th, 1936, Moscow. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian Legation in Moscow, Ion Popescu-Paşcani, to the Ministry of Foreign 
Affairs, with respect to the Soviet authorities’ irritation that the delays in the 
process of ratification of the Soviet-French Pact by the French Parliament 
have caused. 

172. February 27th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
possibility of Italy adopting the German point of with in connection with the 
Franco-Soviet Treaty. 

173. February 27th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in 
Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
respect to German-Romanian economic relations, the German attitude towards 
the possible conclusion of a treaty between Romania and the Soviet Union 
and the question of a mutual defence treaty between Germany and 
Yugoslavia, Romania and Czechoslovakia.  

174. February 28th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
ratification of the Franco-Soviet Pact by the French legislative. 

175. February 28th, 1936, Geneva. Telegram from the Romanian minister at the 
League of Nations, Constantin Antoniade, concerning the topics on the 
agenda of the forthcoming session of the Committee of XVIII. 

176. February 29th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé 
d’affaires in London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, 
regarding the position of British political circles towards the ratification of 
the Franco-Soviet Treaty. 

177. February 29th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
ratification of the Franco-Soviet Treaty. 

178. February 29th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
reference to the visit to Belgrade of the Austrian Chancellor, Kurt Schuschnigg. 
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179. February 29th, 1936, Bucharest. Telegram from the director of the Department 
for Political Affairs of the Ministry of Foreign Affairs, Alexandru Cretzianu, 
to the Romanian minister at the Society of Nations, Constantin Antoniade, 
concerning the Dutch attitude in a series of international issues. 

180. February 29th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding 
the British policy on international sanctions against Italy. 

181. February 29th, 1936, London. Report from the Romanian chargé d’affaires 
in London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with regard to the “Maffey Report”. 

182. March 1st, 1936, Athens. Telegram from the Romanian minister in Athens, 
Constantin Langa-Răşcanu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect 
to an article written by the Greek Premier about the Pact of the Balkan Entente. 

183. March 1st, 1936, Bucharest. Bulletin of the Department for Political Affairs 
of the Ministry of Foreign Affairs with reference to the conflict in Abyssinia, 
Italian-German relations, the issue of the demilitarized zone, the situation in 
Austria and Göring’s visit to Warsaw. 

184. March 2nd, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of the 
Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Romanian minister at 
the League of Nations, Constantin Antoniade, concerning the British 
government’s decisions relating to the international sanctions against Italy. 

185. March 2nd, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding a conversation 
Mussolini-Chambrun about the Italian-Ethiopian conflict and the sanctions 
against Italy. 

186. March 2nd, 1936, [Geneva]. Telegram from the Romanian minister at the 
League of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs, 
with respect to the discussions inside the Committee of XVIII in order to end 
the conflict in Abyssinia. 

187. March 2nd, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
with regard to the domestic situation in Germany, the anti-Semitic policies of the 
german authorities, and the Nazi regime’s relations with the Catholic Church. 

188. March 2nd, 1936, The Hague. Report from the legation secretary of the 
Romanian legation in The Hague, Dan Geblescu, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, with reference to the situation in Japan as seen by 
Dutch diplomats and experts. 

189. March 3rd, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the attitude 
of various members of the French Senate towards the Franco-Soviet Pact. 

190. March 3rd, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding a 
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discussion with the Yugoslav prime-minister, Milan Hodža, about the issue 
of restoration in Austria and the visit to Belgrade of the Polish Foreign 
Minister, Jósef Beck. 

191. March 3rd, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with respect to German foreign policy throughout February 1936. 

192. March 4th, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with regard to the possible courses of action that Germany can 
adopt after the ratification of the Franco-Soviet Treaty. 

193. March 4th, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with respect to a conversation with Alfred Rosenberg and the 
main characteristics of German diplomacy. 

194. March 4th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
concerning the opinions of diplomats from the Czechoslovakian legation in 
Vienna in connection with a possible rapprochement between Austria and 
the Little Entente. 

195. March 5th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the 
growing differences inside the German leadership between the supporters of 
military solutions and the more moderate heads of the army. 

196. March 5th, 1936, Budapest. Telegram from the Romanian minister in 
Budapest, Vasile Grigorcea, with reference to the impending Mussolini–
Gömbös–Schuschnigg meeting in Rome and the probable Italian objectives 
in respect to Hungary and Austria. 

197. March 5th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard 
to the attitude of the British political circles towards the Abyssinian conflict 
and the possible remilitarization of the Rhineland. 

198. March 5th, 1936, Moscow. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian legation in Moscow, Ion Popescu-Paşcani, to the Ministry of 
Foreign Affairs, with respect to the interview Stalin gave to the American 
journalist Howard. 

199. March 5th, 1936, Rome.Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning Mussolini’s 
possible reactions with respect to League of Nation’s appeals to put an end to 
hostilities in Abyssinia. 

200. March 5th, 1936, Copenhague. Report from the legation counselor of the 
Romanian Legation in Copenhague, Marcel Romanescu, to the Minister of 
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, regarding Germany’s attitude towards the 
demilitarized zone, as seen by Danish governmental circles. 
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201. March 6th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to tha 
Balkan states’ stance in the case of Bulgarian rearmament. 

202. March 6th, 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 and the latter’s attitude towards the 
Balkan Pact. 

203. March 6th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Romanian minister at the 
League of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs, 
with regard to Switzerland’s possible actions in the case of Italy’s 
withdrawal from Geneva. 

204. March 6th, 1936, Belgrade. Report from the Romanian minister in Belgrade, 
Alexandru Gurănescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
concerning the apprehension caused in Yugoslavia by Czechoslovakia’s 
attempt to operate a rapprochement to Italy, and Austria’s to the Little 
Entente. Yugoslavia’s intention not to exclude Germany from any plans to 
reorganize the Danube region. 

205. March 6th, 1936, London. Report from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, regarding the content of the British White Book on national 
defence; Britain’s steps towards rearmament. 

206. March 6th, 1936, Warsaw. Report from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
respect to the Polish domestic and foreign policy throughout February 1936. 

207. March 7th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Minstry of Foreign Affairs, with regard to the 
impact the ratification of the Franco-Soviet Pact had on the French political 
life and public opinion. 

208. March 7th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Minstry of Foreign Affairs, with reference to a 
discussion with the Ethiopian envoy in Paris about Abyssinian efforts to end 
the conflict with Italy and Mussolini’s expected actions. 

209. March 7th, 1936, The Hague. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian legation in The Hague, Dan Geblescu, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, concerning last-minute information the received 
from the Dutch Foreign Ministry on the remilitarization of the Rhineland and 
the note the Locarno Powers have received from the German Government. 

210. March 7th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the 
memorandum of the German Government to the Locarno Treaty signatories and 
the bewilderment of the French governmental circles at the remilitarization 
of the Rhineland. Brief analysis of the German proposals. 
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211. March 7th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, with respect to the the British Government’s 
initial reactions to the remilitarization of the Rhineland. 

212. March 7th, 1936, Moscow. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian legation in Moscow, Ion Popescu-Paşcani, to the Ministry of 
Foreign Affairs, with regard to the Litvinov-Ota talks and the Soviet-Japanese 
relations. 

213. March 7th, 1936, Geneva. Telegram from the Romanian minister at the 
League of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs, 
with reference to the consternation provoked by the German actions among 
the diplomats in Geneva. The importance of Titulescu’s presence at the 
session of the League’s Council. 

214. March 7th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
note that the German Government delivered to the French and British 
ambassadors and the surprise in diplomatic circles in Berlin in the face of 
German actions. 

215. March 7th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the official 
communiqué of the Secretary General of the French Foreign Ministry in 
connection to the French Government’s actions as a response to the 
remilitarization of the Rhineland. 

216. March 7th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
favourable response of the Italian Government to the appeal of the Council 
of XIII for the inception of peace negotiations with Abyssinia. The 
possibility that Mussolini may have had foreknowledge of Hitler’s intentions. 

217. March 8th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to 
a discussion the the British ambassador in Germany. The latter’s opinions on 
the situation inside the German leadership and the consequences of the 
remilitarization of the Rhineland. 

218. March 8th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect 
to the British press’ treatment of the remilitarization of the Rhineland. 

219. March 8th, 1936, Tirana. Telegram from the Romanian minister in Tirana, 
Gheorghe Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
Italian-Albanian financial agreement and its political consequences. 

220. March 8th, 1936, Sofia. Telegram from the Romanian minister in Sofia, 
Vasile Stoica, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the positioning of 
the Bulgarian political and military circles on the issue of the remilitarization 
of the Rhineland. 
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221. March 9th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, with respect to the way a certain number of 
German high officers view the remilitarization of the Rhineland. 

222. March 9th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
French Government’s attempt to persuade the members of the legislative not 
to question the Government on the issue of the Rhineland. 

223. March 9th, 1936, Moscow. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian legation in Moscow, Ion Popescu-Paşcani, to the Ministry of 
Foreign Affairs, with reference to the moderation of the official Soviet 
reaction to the remilitarization of the Rhineland, in contrast to the 
vehemence of the Soviet press. 

224. March 9th, 1936, Brussels. Telegram from the Romanian minister in 
Brussels, Dimitrie Ghika, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
Belgian attitude on the Rhineland question and the apprehensions of the 
French ambassador in Brussels with regard to Germany’s intentions in the 
South-Eastern Europe. 

225. March 9th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding 
the conversations with members of the staff of the French Embassy about the 
British response to the German note. 

226. March 9th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to a 
discussion with the Soviet ambassador, Karahan, in connection to the 
European crisis and the Turkish attitude towards Germany. 

227. March 9th, 1936, Copenhague. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian Legation in Copenhague, Marcel Romanescu, to the Ministry of 
Foreign Affairs, with regard to a conversation with the Danish Foreign 
Minister, Munch, about the Danish policy at the League of Nations and the 
present European crisis. 

228. March 10th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires 
in London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
respect to Eden’s speech before the House of Commons on Germany’s 
breach of the Locarno Treaty. 

229. March 10th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
French reaction to Eden’s speech delivered before the House of Commons. 

230. March 10th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs regarding a 
conversation with the Italian ambassador in Germany. The latter’s 
assurances that Italy had not known the German intentions in advance and 
the ambassador’s intimation that Titulescu should take the initiative in order 
for the sanctions against Italy to be lifted. 



Institutul Diplomatic Român 

 XCIV 

231. March 10th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference 
to the guarantees offered by the Polish Foreign Minister, Jósef Beck, to the 
French ambassador in Poland, according to which Poland would fulfill her 
obligations in the case of France being the victim of an aggression. 

232. March 10th, 1936, Oslo. Telegram from the Romanian minister in Oslo, 
Dimitrie Juraşcu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to a 
conversation with the Norwegian Foreign Minister about the European 
situation. 

233. March 10th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to Italy’s 
attitude towards the remilitarization of the Rhineland. 

234. March 10th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian legation in Warsaw, Mircea Babeş, to the Ministry of Foreign 
Affairs, concerning the assurances the Polish Foreign Minister offered to the 
French ambassador in Poland. 

235. March 10th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Romanian minister at the 
League of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs, 
regarding the unfavourable reaction to Eden’s speech about Rhineland crisis 
among the League of Nations circles. 

236. March 10th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference with the 
French ambassador in Rome in connection with Italy’s policy on the issue of 
the resolution of the conflict in Abyssinia. 

237. March 10th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
launching of the talks between the Locarno states about the Rhineland crisis. 

238. March 10th, 1936, Tirana. Telegram from the Romanian minister in Tirana, 
Gheorghe Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
toughening of the pre-conditions Italy imposed in order to sign the financial 
agreement with Albania. 

239. March 10th, 1936, Copenhague. Report from the legation counselor of the 
Romanian Legation in Copenhague, Marcel Romanescu, to the Minister of 
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, concerning a conversation with Danish 
Foreign Minister, Peter Munch, and the British ambassador on the Rhenish 
question. 

240. March 11th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires 
in London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding 
the motivations behind the decision to convene the League’s Council in 
London. 

241. March 11th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
Italian official position vis-à-vis the remilitarization of the Rhineland. 
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242. March 11th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
message of the Soviet ambassador in Rome which announced the USSR’s 
intention to stand by any decision reached by the League of Nations Council 
on the Rhenish issue. 

243. March 11th, 1936, Moscow. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian legation in Moscow, Ion Popescu-Paşcani, to the Ministry of 
Foreign Affairs, with respect to the virulence of the Soviet press as to Germany. 

244. March 11th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning 
a discussion with the Yugoslav premier about Yugoslavia’s reaction to 
German actions. 

245. March 11th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding 
the demand that the Greek Government made to Yugoslavia to postpone the 
Conference of the Balkan Entente because of the European crisis. 

246. March 11th, 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 German Foreign Minister, von Neurath, in 
connection with the reasons behind the German action of March 7 and the 
Locarno Powers’ proposals to the Reich. 

247. March 11th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian legation in Warsaw, Mircea Babeş, to the Ministry of Foreign 
Affairs, with regard to a conversation with his British counterpart about the 
Britsh policy towards Germany. 

248. March 11th, 1936, Athens. Telegram from the Romanian minister in Athens, 
Constantin Langa-Răşcanu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect 
to his interview with the Greek prime-minister Demertzis. The latter’s 
opinions in connection with the resolution of the conflict in Africa and the 
German question. 

249. March 11th, 1936, Bucharest. Telegram from the Ministry of Foreign 
Affairs to the Romanian legation at the League of Nations, concerning the 
interpellation addressed by Gheorghe I. Brătianu at the Chamber of Deputies 
on the issue of Soviet-Romanian relations and the possible transit of 
Romanian territory by Soviet troops. 

250. March 11th, 1936, Tallinn. Report from the Romanian minister in Tallinn, 
Gheorghe Davidescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
regarding a conversation with an Estonian high official about the German 
foreign policy and Estonia’s attitude towards the Reich. 

251. March 12th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to a 
conversation with Suvici, the Secretary General of the Italian Foreign 
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Minister, vis-à-vis the war in Ethiopia, the remilitarization of the Rhineland 
and the connection between the two issues. 

252. March 12th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
regard to the talks between the Turkish Foreign Minister and the Yugoslav 
premier and their agreement not to support o policy which involves 
economic sanctions against Germany. 

253. March 12th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
respect to the ambiguity of the pro-French policy of the Polish Foreign 
Minister, Jósef Beck, and tha latter’s disagreements with the Polish prime-
minister and military leaders. 

254. March 12th, 1936, Sofia. Telegram from the Romanian minister in Sofia, 
Vasile Stoica, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the steps Bulgaria 
took in order to terminate the military clauses of the Treaty of Neuilly. 

255. March 12th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding 
Poland’s reactions to Germany’s offer for a non-aggression treaty with 
Lithuania. 

256. March 13th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
beginning of the negotiations in London and the favourable reactions these 
talks created at the Quai d’Orsay. 

257. March 13th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
ratification of the Franco-Soviet Pact by the French Senate. 

258. March 13th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to 
Turkey’s unfavourable reaction to the so-called communiqué of the Balkan 
Entente released by the Havas Agency. 

259. March 13th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
impact of the French firmness in Berlin as seen from a conversation with a 
high official from the German Foreign Ministry. 

260. March 13th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding a conversation 
with Sir Eric Drummond, the British ambassador, vis-à-vis the remilitarization 
of the Rhineland, Anglo-French relations and the war in Abyssinia. 

261. March 14th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
Turkish Government’s attitude towards the Rhenish question. 
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262. March 14th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the reactions 
in Ankara  following the communiqué of the Havas Agency. 

263. March 14th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
session of the League’s Council in London and Britain’s attitude during the 
talks on Rhineland crisis. 

264. March 14th, 1936, Tokyo. Telegram from the Romanian minister in Tokyo, 
Gheorghe Stoicescu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning Japan’s 
view of the Rhineland crisis. 

265. March 14th, 1936, Athens. Telegram from the Romanian minister in Athens, 
Constantin Langa-Răşcanu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the 
Greek official reactions to the communiqué of the Havas Agency and the 
response of the Greek press. 

266. March 15th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to 
the talks aimed at settling the date for the launching of Romanian-Turkish 
negotiations in order to conclude a military convention. 

267. March 15th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
message Yugoslavia sent to the Turkish Government in connection to its 
opposition to a policy involving economic sanctions against Germany and 
Ankara’s support for a similar policy. 

268. March 15th, 1936, London. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
results of the talks in London and the French policy throughout the 
negotiations on Rhineland crisis. 

269. March 15th, 1936, Bucharest. Bulletin of the Department for Political 
Affairs of the Ministry of Foreign Affairs, concerning the remilitarization of 
the Rhineland, the Italo-Abbysinian conflict, the domestic situation in 
Austria and the latest evolutions in Japan. 

270. March 16th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the 
opportunity for Turkey to amend the Straits’ international regime. 

271. March 16th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
comments in the French press in connection with the debates in London on 
the Rhineland crisis. 

272. March 17th, 1936, London. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the talks 
in London, Anglo-French relations and Titulescu’s role in mediating between 
the two Powers. 
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273. March 17th, 1936, London. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
progress of the negotiations aimed at concluding the Romanian-Turkish 
military convention. 

274. March 17th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
deep impression the French firmness on the Rhineland crisis generated at the 
Wilhelmstrasse. 

275. March 17th, 1936, Rome. Report from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, regardind 
the economic and financial impact of the sanctions and unfolding of the 
Italian policy towards Germany, the Danube Basin and the conflict in Africa. 

276. March 17th, 1936, Stockholm. Report from the Romanian minister in 
Stockholm, Barbu Constantinescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with reference to a conversation with the Swedish Foreign 
Minister about the Rhenish question. An analysis of Sweden’s attitude in the 
eventuality of a decision by the League in favour of sanctions against Germany. 

277. March 18th, 1936, London. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the latest 
evolutions of the debates in London and Flandin’s radical stance on the 
British proposals. 

278. March 18th, 1936, [London]. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Romanian minister in Athens, Constantin Langa-
Răşcanu, with respect to the denial of the communiqué released by the Havas 
and South-Eastern Agencies. The official message to be transmitted to the 
Greek Government. 

279. March 18th, 1936, Athens. Telegram from the Romanian minister in Athens, 
Constantin Langa-Răşcanu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning 
the protestation to the Greek Government in relations to Athens’ official 
reaction to the communiqué of the Havas Agency. 

280. March 18th, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
regarding the political background of the German action on March 7. 

281. March 19th, 1936, London. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the chances 
of an Anglo-French compromise in the Rhenish crisis and its main characteristics. 

282. March 19th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
pessimism that the British ambiguity on the Rhineland crisis is causing in France. 

283. March 19th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in Belgrade, 
Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to Italy’s 
intention to reach an agreement with Yugoslavia. 
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284. March 19th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning Jósef 
Beck’s policy “of independence” and Poland’s distancing from the collective 
security policy. 

285. March 19th, 1936, Warsaw. Report from the legation secretary of the 
Romanian legation in Warsaw, Mircea Babeş, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, regarding Polish-Hungarian relations and 
Poland’s hostility towards the Little Entente. 

286. March 20th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to 
the necessity of hastening the negotiations for a Romanian-Turkish military 
convention and the present state of the talks. 

287. March 20th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
regard to Austria’s procrastinations vis-à-vis the conclusion of a non-
aggression pact with Germany. 

288. March 21st, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to 
Germany’s uncongenial response to the London proposals. 

289. March 21st, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of the 
Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, concerning Titulescu’s response on the issue of 
military talks with Turkey and the attitude of the Romanian General Staff. 

290. March 22nd, 1936, Madrid. Report from the Romanian minister in Madrid, 
Ion Th. Florescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
regarding the tense situation in Spain and his interview with the Spanish 
Foreign Minister. 

291. March 23rd, 1936, Berlin. Report from the Romanian press attaché in Berlin, 
Petre Ilcuş, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with respect to 
the preliminaries and the motivations of the German action of March 7. 

292. March 24th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
launching of the electoral campaign in France the position of different 
political forces on international issues. 

293. March 24th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to 
the content of the German proposals and the Berlin’s reactions to the 
prospect of an Anglo-French agreement on Rhineland crisis. 

294. March 24th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
Italian-Hungarian-Austrian meeting in Rome and the decisions taken therein. 
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295. March 24th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding Berlin’s 
intention to answer the London proposals with couterproposals as Hitler’s 
intentions were to gain time. 

296. March 25th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference 
to the complaint received from the Polish Government in connection with 
the anti-Polish tone of certain articles in the Romanian press. 

297. March 25th, 1936, London. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
progress of the negotiations in London and the mediating position of the 
Romanian Foreign Minister, between the French and British delegations.  

298. March 25th, 1936, The Hague. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian legation in The Hague, Dan Geblescu, to the Ministry of Foreign 
Affairs, with respect to a interview with the Secretary General of the Dutch 
Foreign Ministry vis-à-vis Netherland’s positioning towards the German 
proposals and the talks in London.  

299. March 25th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the ambivalence 
of Italy’s policy in the Danube region, the Rome Protocols and the relevance 
of the Italo-Hungarian-Austrian meeting in Rome. 

300. March 25th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the attitude 
of the French official circles and public opinion towards Germany’s reply to 
the London proposals on the Rhineland crisis. 

301. March 25th, 1936, Budapest. Telegram from the Romanian minister in 
Budapest, Vasile Grigorcea, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect 
to the contained reaction of the Hungarian press towards the conclusion of 
the Additional Protocol in Rome. 

302. March 25th, 1936, London. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
results of the negotiations in London. 

303. March 25th, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of the 
Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, with respect to the disagreements among 
the states of the Balkan Entente on the issue of their relationship with the 
Albanian Government. 

304. March 26th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning 
the way the Polish Government views the progress of the negotiations in 
London and Poland’s weight on the international stage after Germany’s 
violation of the Locarno Treaty. 
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305. March 26th, 1936, Helsinki. Telegram from the Romanian minister in 
Helsinki, Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding a 
conversation with the Finnish Foreign Minister; the latter’s worries about an 
imminent Soviet-German conflict and the recent hostility the Soviets have 
showed towards Finland. 

306. March 26th, 1936, Moscow. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian legation in Moscow, Ion Popescu-Paşcani, to the Ministry of 
Foreign Affairs, with reference to the clashes between Soviet and Japanese 
troops on the Manchurian border. 

307. March 26th, 1936, Moscow. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian legation in Moscow, Ion Popescu-Paşcani, to the Ministry of 
Foreign Affairs, with regard to the interview that V.M. Molotov gave to the 
French newspaper “Le Temps”. 

308. March 26th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to 
Turkey’s plans to press for a remilitarization of the Straits. 

309. March 26th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning 
Turkey’s willingness to join a collective diplomatic demarche of the Balkan 
Entente in the case of a breach of the military clauses of the Neuilly Treaty. 

310. March 27th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the 
displeasure caused in Berlin by the latest Austro-Hungarian-Italian agreements 
in Rome. 

311. March 27th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
apprehensions of the Greek and Turkish ministers in Paris at the increase of 
Italian influence in Albania and at the threat that the Austro-Hungarian-
Italian agreements pose to the Little Entente and the Balkan Entente. 

312. March 27th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
Greek minister’s appraisal that more cohesion is required in the case of the 
Balkan Entente and of the Little Entente, especially since in Greece the 
efficiency of the former was constantly questioned. 

313. March 27th, 1936, Athens. Report from the Romanian minister in Athens, 
Constantin Langa-Răşcanu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect 
to an interview with King George and the discussion about the the Balkan 
Entente and the domestic situation in Greece. 

314. March 28th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning a 
conversation with the Turkish Minister of Foreign Affairs; the possibility of 
Greece becoming a more active member of the Balkan Entente. 
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315. March 28th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the 
statements of the Turkish Foreign Minister, Tevfik Rüstü Aras, on the issue 
of the remilitarization of the Straits and on his intention to discuss it at the 
session od the Balkan Entente Council. 

316. March 28th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
Turkish attitude vi-à-vis the increase in Italian influence in Albania. 

317. March 28th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
reaction in Paris to the latest speech of Eden on the Rhineland crisis. 

318. March 28th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
respect to the recent pro-French tone of certain official circles and of several 
Polish newspapers. 

319. March 28th, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of the 
Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, concerning the acceptance by the 
Romanian Government of the proposal to convene on 4 June the Permanent 
Council of the Little Entente. 

320. March 28th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
regarding the attitude of the Austrian Government of the Viennese diplomatic 
circles towards the recent agreements in Rome. 

321. March 30th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference 
to the unfolding of the plebiscite in Germany and the implications of the 
perpetual mobilization of the German society. 

322. March 30th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to 
German leaership’s stance towards the conclusions of the talks in London 
and the appeasement diplayed by certain sections of the British public 
opinion; the probable content of the German proposals. 

323. March 30th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
French Foreign Minister’s assessment of the situation after the London 
conference. 

324. March 30th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
displeasure of the French official circles caused by Poland’s pro-German policy. 

325. March 30th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the latest 
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conversations between Mussolini and the French ambassador Chambrun and 
the need to give up sanctions in order to reactivate Italy’s role as a guarantor 
of the Locarno Treaty. 

326. March 30th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
reference to the negotiation for the liquidation of the arrears that Germany 
owed Poland; the insignificance of the German concessions. 

327. March 30th, 1936, Prague. Report from the legation counsellor of the 
Romanian legation in Prague, Mihail Mitilineu, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, with regard to the Czech domestic and foreign 
policy throughout March 1936. 

328. March 31st, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, 
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to a 
conversation with Suvici about the lifting of the sanctions and the 
remilitarization of the Rhineland. 

329. March 31st, 1936, Bucharest. Telegram from the Ministry of Foreign Affairs 
to the Romanian minister in Paris, Constantin Cesianu, concerning Bulgaria’s 
plans to purchase arms from France and the prerequisites demanded by the 
Little Entente and Balkan Entente states in order to accept the transaction. 

330. March 31st, 1936, Rome. Report from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, regarding 
the Rome Additional Protocols. 

331. April 1st, 1936, Belgrade. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian legation in Belgrade, Eugen Papiniu, to the Ministry of Foreign 
Affairs, vis-à-vis the anxiety that the Italo-Albanian agreement has caused in 
Yugoslavia; the latter’s military and economic implications. 

332. April 1st, 1936, Belgrade. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian legation in Belgrade, Eugen Papiniu, to the Ministry of Foreign 
Affairs, with reference to the attitude of the Yugoslavian Government 
towards the tripartite agreements in Rome. 

333. April 1st, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
visit of the Secretary General of the Latvian Foreign Ministry to Warsaw and 
the main aspects of Poland’s regional policy. 

334. April 1st, 1936, London. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
offers made to Bulgaria in 1933 and 1934 to join the Balkan Entente. 

335. April 1st, 1936, Athens. Telegram from the Romanian minister in Athens, 
Constantin Langa-Răşcanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with respect to a meeting with General Metaxas. 

336. April 1st, 1936, Bucharest. Bulletin of the Department for Political Affairs of 
the Ministry of Foreign Affairs, concerning the remilitarization of the 
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Rhineland, the Austro-Hungarian-Italian talks in Rome, Polish-French 
relations and the Poland’s relationship with the Baltic States. 

337. April 2nd, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding French-
Polish relations. 

338. April 2nd, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
way the German proposals were received in France and and the 
complications on the international scene caused by the fact that the German 
remilitarization of the Rhineland, Austria’s rearmament and the Italian 
military successes in Abyssinia all happened almost simultaneously. 

339. April 2nd, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to Italo-Austrian 
relations. 

340. April 2nd, 1936, Budapest. Telegram from the Romanian minister in 
Budapest, Vasile Grigorcea, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect 
to the impending official announcement of Hungary’s rearmament. 

341. April 2nd, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in Prague, 
Mihail Mitilineu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
Czechoslovak Gorvernment’s attitude on the issue of a collective protest of 
the Little Entente in the case of Austria’s rearmament. 

342. April 2nd, 1936, Vienna. Telegram from the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the demand 
of the French ambassador in Vienna to the diplomatic representatives of the 
Little Entente not to oppose the reintroduction of conscription in Austria. 

343. April 2nd, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of the 
Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, with reference the demarche of the Yugoslav 
Government in Bucharest in favour of a vigorous protest against the Austrian 
rearmament. 

344. April 2nd, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of the 
Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, with respect to the attitude of the Czechoslovak 
Government, which believes that the protests of the three members of the 
Little Entente in the case of the Austrian rearmament should be made 
separately by each of them. 

345. April 2nd, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
regard to the domestic situation in Germany and its impact on Hitler’s 
diplomacy. 

346. April 2nd, 1936, [Geneva]. Report from the Romanian minister at the League 
of Nations, Constantin Antoniade, to the Minister of Foreign Affairs, 
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Nicolae Titulescu, regarding the session in London of the League’s Council 
aimed the examining the implications of the German breach of the Locarno 
Treaty. 

347. April 2nd, 1936, Warsaw. Report from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
concerning Polish domestic and foreign policy throughout March 1936. 

348. April 3rd, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the attitude of 
procrastination that Turkey adopted on the issue of the Austrian rearmament and 
the prerequisites necessary for it to acquiesce in the reintroduction of 
compulsory military service in Bulgaria. 

349. April 3rd, 1936, Brussels. Telegram from the Romanian minister in Brussels, 
Dimitrie Ghika, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to a possible 
postponement of the Locarno Powers conference, despite Germany’s 
unsatisfactory reply, by reason of the British obstruction. 

350. April 3rd, 1936, Budapest. Telegram from the Romanian minister in 
Budapest, Vasile Grigorcea, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect 
to the likeliness of a delay in the reintroduction of conscription in Hungary. 

351. April 3rd, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in Prague, 
Mihail Mitilineu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
Czechoslovak Government’s decision to accept a collective protest of the 
Little Entente on the issue of the Autrian rearmament. 

352. April 3rd, 1936, Brussels. Telegram from the Romanian minister in Brussels, 
Dimitrie Ghika, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the pledges of 
the Belgian Government to supervise the actions of Otto of Habsburg in 
order to prevent his return on the Austrian throne. 

353. April 3rd, 1936, London. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
Little Entente’s policy vis-à-vis the reintroduction of conscription in Autria. 

354. April 3rd, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to a conversation 
with the British ambassador, Sir Eric Drummond, about the war in Abyssinia 
and the German proposals; the assurances Eden has given to Poland in the 
case of a German aggression.  

355. April 3rd, 1936, Sofia. Telegram from the Romanian minister in Sofia, Vasile 
Stoica, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the reactions in 
Bulgaris to the notification regarding Austria’s rearmament. 

356. April 3rd, 1936, Athens. Report from the Romanian minister in Athens, 
Constantin Langa-Răşcanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, concerning the attacks of several Greek newspapers against the 
Romanian Foreign Minister who was supposedly responsible for Venizelos’ 
death. 
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357. April 3rd, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
regarding the international consequences of the Rhineland remilitarization 
and of the German actions that followed it. 

358. April 3rd, 1936, Warsaw. Report from the legation counselor of the Romanian 
legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, with respect to Poland’s stance on the main 
international issues. 

359. April 4th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
attitude of the French official circles towards the German proposals and the 
likelihood of a postponement of the Locarno Powers conference until after 
the French general elections. 

360. April 4th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to 
the response of the German authorities to the reintroduction of universal 
military service in Austria; the widespread belief in Berlin that the Little 
Entente lacks a common policy on this issue. 

361. April 4th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning Italy’s and 
Hungary’s involvement in the Austrian decision to reintroduce conscription. 

362. April 4th, 1936, Helsingfors. Telegram from the Romanian minister in 
Helsingfors, Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding a 
series of articles in the Finnish press attacking the Trianon Treaty which 
seem to forego the official announcement of Hungaria’s rearmament. 

363. April 4th, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of the 
Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, with reference to the talks with the Yugoslav and 
Czechoslovak diplomatic representatives in Bucharest on the common 
protestation to be made in Vienna. The Yugoslav minister’s opinion that the 
three states should initiate military negotiations at the General Staff level. 

364. April 4th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to a 
conversation with the Polish Foreign Minister, Jósef Beck; the latter’s point 
of view vis-à-vis Poland’s alliances and Polish-Hungarian relations. 

365. April 4th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, 
Casiu Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
respect to the law for compulsory military service in Austria. 

366. April 5th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in 
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning 
the Yugoslav Government’s intention to bring the question of Austrian 
rearmament before the League of Nations. 
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367. April 5th, 1936, Athens. Report from the Romanian minister in Athens, 
Constantin Langa-Răşcanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, regarding Venizelos’s attitude towards the Pact of the Balkan Entente. 

368. April 5th, 1936, Athens. Report from the Romanian minister in Athens, 
Constantin Langa-Răşcanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with reference to the Greek possible response in the case of one of 
the members of the Balkan Entente being attacked. 

369. April 6th, 1936, [London]. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
policy to follow on the issue of the Autrian rearmament. The fundamental 
importance of a common demarche of the Little Entente in Vienna and the 
drawbacks of bringing the Austrian question before the Council of the 
League of Nations. 

370. April 6th, 1936, London. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
benefits of a general mobilization of the Little Entente as a response to 
Austria’s rearmament and in order to forestall a return of the Habsburgs. 

371. April 6th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the reply 
of the French Government to the German proposals. 

372. April 6th, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of the 
Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, regarding the aide-mémoire presented by the 
French minister in Bucharest on the issue of Austria’s rearmament. 

373. April 6th, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of the 
Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, with reference to the handing over of the protest 
note by the representatives of the Little Entente in Vienna to the Austrian 
Government. 

374. April 6th, 1936, Budapest. Telegram from the Romanian minister in 
Budapest, Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with regard to rhe Rome Agreements; the Hungarian policy 
towards the “Roman group”. 

375. April 7th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
Anglo-French disagreements on the Rhenish issue and with regard to the 
sanctions against Italy shortly before the conference of the Lorcano Powers 
in Geneva. 

376. April 7th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning a discussion with 
Secretary General of the Italian Ministry of Foreign Affairs, Suvici, about 
the reintroduction of compulsory military service in Austria and the possible 
restoration of the Habsburgs. 
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377. April 8th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the Romanian 
legation in Warsaw, Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Ministry of Foreign 
Affairs, regarding the opinion of the political and diplomatic circles in Warsaw 
in connection with the possibility of a German-Soviet rapprochement. 

378. April 8th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to 
the rumours about a secret visit by Gömbös to Berlin. 

379. April 8th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to 
the attitude of the German Foreign Ministry towards the Little Entente’s 
demarche in Vienna. 

380. April 8th, 1936, Helsingfors. Telegram from the Romanian minister in 
Helsingfors, Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to 
the demarches to the Finnish ministry of Foreign Affairs on the issue of arms 
exports to Hungary. 

381. April 8th, 1936, Geneva. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
possible mobilization of the armies of the Little Entente in the case of the 
restorantion of the Habsburgs in Austria. 

382. April 8th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Romanian minister at the 
League of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs, 
regarding the conference of the Council of XIII and the talks relating to the 
conflict in Ethiopia. 

383. April 8th, 1936, Budapest. Report from the Romanian minister in Budapest, 
Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
reference to Hungary’s stance on the question of the reintroduction of 
conscription in Austria; the implications of Austrian’s actions for the 
Hungarian attempts to obtain equality of military rights. 

384. April 9th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
reaction of the French press to the French reply to the German proposals. 

385. April 9th, 1936, Geneva. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to a 
conversation with Flandin in relation to the rearmament of Austria, the Rhenish 
issue and the Anglo-French divergences vis-à-vis their Italian policy. 

386. April 9th, 1936, Geneva. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning a discussion 
with Eden in connection with the Anglo-French relations and the sanctions 
against Italy. 

387. April 9th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding an exchange with 
the Soviet ambassador in Ankara, Karahan; Turkish policy in the case of a 
European conflict. 
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388. April 9th, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of the 
Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu; King Carol’s agreement for the mobilization of 
the army in the case of a return of the Habsburgs in Austria or of the 
reintroduction of conscription in Hungary; the Czechoslovak agreement to 
commence military talks at the General Staff level. 

389. April 9th, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of the 
Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, with respect to the consultations with the 
Yugoslav and Czechoslovak ministers in Bucharest in relation to the military 
measures to be initiated in the case of a return of the Habsburgs in Austria or 
of the reintroduction of conscription in Hungary. 

390. April 10th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in Prague, 
Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning a discussion 
with the Czechoslovak Foreign Minister, Krofta, about the prospects for a 
restorantion of the Habsburgs in Austria and the policy of the Little Entente. 

391. April 10th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding military 
measures of the Little Entente in the case the Habsburgs should return to 
Austria. 

392. April 10th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the libellous 
attacks against Titulescu in the Turkish press which established a cause-
effect relationship between the Titulescu–Venizelos disagreements and the 
latter’s death. 

393. April 10th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the interview 
with the General Secretary of the Turkish Foreign Minister; the refusal of the 
Turkish Government to postpone its demarches to obtain a change in the 
Straits’ international regime until after the conference of the Balkan Entente 
on 4 May. 

394. April 10th, 1936, Geneva. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
message sent to the Romanian minister in Ankara, Eugen Filotti, as a reply 
to Turkey’s notification of its intention to immediately begin the procedures 
for the revision of the Straits regime. 

395. April 10th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
approval in principle by the Czechoslovak Government of a mobilization 
both in the case of the Habsburgs’ restoration and the Hungarian rearmament. 

396. April 11th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the Turkish 
demarches aimed at a revision of the Straits regime. 
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397. April 11th, 1936, Geneva. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding a message to 
be dispatched to the Romanian minister in Ankara, Eugen Filotti. 

398. April 11th, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of the 
Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, with reference to a conversation that the 
Romanian minister in Ankara, Eugen Filotti, has had with the Soviet 
ambassador, Karahan; the Soviet support for the Turkish attempts to obtain a 
revision of the Straits regime. 

399. April 12th, 1936, Athens. Telegram from the Romanian minister in Athens, 
Constantin Langa-Răşcanu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to 
the protests of the Romanian diplomat to the Greek prime-minister vis-à-vis 
the Greek press’ attacks against the minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu. 

400. April 13th, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of the 
Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, with respect to the message to be conveyed to the 
Turkish Government in reply to its decision to convene a conference for the 
revision of the Straits regime. 

401. April 14th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning an interview 
with the Turkish Foreign Minister during which he conveyed to the Turkish 
official the Romanian reply to demarches aimed at a revision of the Straits 
regime. 

402. April 14th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the agenda of the 
Balkan Entente Conference in Belgrade in May 1936. 

403. April 15th, 1936, Cap Martin. Telegram from the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference 
to the consequences of Britain’s favourable attitude towards Turkey on the 
issue of the Straits regime. 

404. April 15th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in Prague, 
Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to an 
interview with the Czechoslovak President, Edvard Beneš about Germany’s 
foreign policy and the Austrian question. 

405. April 15th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect 
to the most likely policy that Eden will adopt during the talks in Geneva. 

406. April 15th, 1936, Cap Martin. Telegram from the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
reasons behind the Turkish decision to begin the procedures for the revision 
of the Straits regime. 
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407. April 15th, 1936, London. Report from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, regarding British foreign and domestic policy during the first three 
months of 1936. 

408. April 15th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
reference to the Nazi activities in Austria and the opinions of the diplomatic 
circles in Vienna in relation to the Austrian domestic situation. 

409. April 15th, 1936, Bucharest. Note of the Police General Direction, with 
regard to a meeting of the Hungarian Council of Ministers and the discussions in 
connection with Hungary’s attempts to acquire equal military rights. 

410. April 16th, 1936, Cap Martin. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
Romanian press lacking of unity on the issue of the Turkish attempts to 
obtain a remilitarization of the Straits. 

411. April 16th, 1936, The Hague. Telegram from the legation secretary of the 
Romanian legation in The Hague, Dan Geblescu, to the Ministry of Foreign 
Affairs, concerning a conversation with the head of the Political Department 
of the Dutch Foreign Ministry in relation to the German threat on Austria 
and other European issues. 

412. April 16th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the absolute need 
for a better coordination between the Romanian Government’s actions and 
the attitude of the Romanian press on the question of the remilitarization of 
the Straits. 

413. April 16th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to a 
discussion with the French ambassador in Ankara vis-à-vis the revision of 
the Straits regime. 

414. April 16th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, containing an analysis of 
the Turkish decision to demand the remilitarization of the Straits. 

415. April 16th, 1936, Cap Martin. Telegram from the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to 
the need for the Romanian press to have a more cohesive approach to the 
issue of the remilitarization of the Straits. 

416. April 16th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
respect to the Italo-Austrian military relations. 

417. April 17th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the considerations 
behind the Turkish decision to opt for a different procedure in order to obtain 
a revision of the Straits regime. 



Institutul Diplomatic Român 

 CXII 

418. April 17th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow, 
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding an interview 
with Litvinov about the Geneva talks, Romanian-German relations and the 
revision of the Straits regime. 

419. April 18th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Romanian minister at the League 
of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
reference to a discussion with Paul Boncour in relation to the conflict in 
Abyssinia and its ending. 

420. April 18th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
forthcoming visit to Bucharest of the Secretary General of the Turkish 
Foreign Ministry, Numan Menemencioglu. 

421. April 18th, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of the 
Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Romanian minister in 
Ankara, Eugen Filotti, with respect to the memorandum of the British 
legation in Bucharest vis-à-vis the remilitarization of the Straits. 

422. April 18th, 1936, Bucharest. The memorandum of the British legation in 
Bucharest to the Romanian Foreign Ministry, concerning the British stance 
on the revision of the Straits regime. 

423. April 18th, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
regarding the risk of a German violent action against Austria. 

424. April 20th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference 
to the favourable response of the German authorities to the Turkish 
demarches to remilitarize the Straits. 

425. April 20th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Romanian minister at the 
League of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs, 
with regard to the Soviet attitude towards the procedure that the Turkish 
Government has chosen in order to revise the Straits regime. 

426. April 20th, 1936, Bucharest. Telegram from the from the State Undersecretary 
of the Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Minister of 
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with respect to Yugoslavia’s refusal to 
take part in the military talks between the General Staffs of the Little Entente. 

427. April 20th, 1936, Ankara. Report from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, regarding 
the German presence in Turkey. 

428. April 20th, 1936, Cap Martin. Telegram from the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the 
statement to be made to the Yugoslav minister in Bucharest about the 
military talks between the General Staffs of the Little Entente. 
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429. April 21st, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
conversation Mussolini has had with the French ambassador in Rome, 
Chambrun, in relation to Italy’s European policy and the conflict in Africa. 

430. April 21st, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to a discussion 
with the Soviet ambassador in Rome, Boris Stein, in connection with the 
Soviet-Italian relations. 

431. April 21st, 1936, Rome. Report from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
respect to the military operations in Abyssinia and the sanctions’ impact on 
the Italian economy. 

432. April 23rd, 1936, Sofia. Telegram from the Romanian minister in Sofia, 
Vasile Stoica, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the statements 
of the Bulgarian premier, Ghiorghi Kioseivanov, vis-à-vis the remilitarization 
of the Straits. 

433. April 23rd, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the Polish 
press’ reactions to Beck’s visit to Hungary. 

434. April 23rd, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
Polish projects for an anti-communist front stretching from Scandinavia to 
the Black Sea. 

435. April 23rd, 1936, Bucharest. Note of office of the conversation between 
Mihail Arion, Secretary General of the Romanian Foreign Ministry, and the 
Yugoslav minister in Bucharest, in relation to the plans for talks between the 
General Staffs of the Little Entente. 

436. April 23rd, 1936, Bucharest. Note of office with respect to the message of 
the Yugoslav premier, Stoiadinović, with regard to the agenda of the Little 
Entente Conference in Belgrade. 

437. April 24th, 1936, Budapest. Telegram from the Romanian minister in 
Budapest, Vasile Grigorcea, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect 
to the Polish press’ stance towards the visit to Budapest of the Polish 
premier. 

438. April 24th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in Prague, 
Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the visit of 
Sir Austen Chamberlain, British ex-Foreign Minister, to Prague. 

439. April 24th, 1936, Bucharest. Note of office with respect to the message of the 
Yugoslav premier Stoiadinović, regarding the Protocol of 25–26 March 1935. 

440. April 25th, 1936, Vienna. Report from the Romanian representative at the 
Danube International Commission, Constantin Conţescu, to the Minister of 
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with reference to Germany’s admission 
as a member of the Commission. 
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441. April 25th, 1936, London. Report from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with regard to the British questionnaire to be addressed to the 
German government. 

442. April 25th, 1936, Bucharest. Minute of the conversation between Mihail 
Arion, Secretary General of the Romanian Foreign Ministry, and the 
Yugoslav minister in Bucharest, in relation to the agenda of the Little 
Entente Conference. 

443. April 26th, 1936, Sofia. Telegram from the Romanian minister in Sofia, 
Vasile Stoica, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
decisions of the Bulgarian Government on the issue of rearmament. 

444. April 26th, 1936, [Bucharest?]. Telegram from the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, to the Romanian minister in Prague, Theodor 
Emandi, concerning the invitation to be addressed to the Czechoslovak 
President, Edvard Beneš, to attend Conference of the heads of state of the 
Little Entente which will be organized in Bucharest in June 1936.  

445. April 26th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in Prague, 
Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the agreement 
of the Czechoslovak President to attend a conference in Bucharest. 

446. April 27th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in Prague, 
Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
relations between Italy and the Little Entente. 

447. April 27th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
anxieties of certain German official circles vis-à-vis a possible French 
military action as a response to the Rhineland crisis. 

448. April 27th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in 
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the 
visit to Moscow of the Estonian Chief of Staff. 

449. April 27th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Romanian minister at the 
League of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs, 
with reference to the need for a intervention by Titulescu in order to prevent 
the further deterioration of the Turkish-French relations and a rapprochement 
and to avert that Turkey draws closer to Germany. 

450. April 27th, 1936, Budapest. Report from the Romanian minister in Budapest, 
Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
regard to the visit of the Polish premier to Budapest; an analysis of the 
Polish-Hungarian relations. 

451. April 29th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow, 
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
simultaneous presence in Moscow of the three Chiefs of Staff of the Baltic 
States. 
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452. April 29th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in Prague, 
Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the visit 
of Sir Austen Chamberlain, British ex-Foreign Minister, to several Central 
European states. 

453. April 29th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow, 
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the state of the 
Soviet-Japanese relations. 

454. April 29th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow, 
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
Soviet press’ attitude towards the visit of the Polish premier to Budapest. 

455. April 29th, 1936, Bucharest. The official reply of the Romanian Government 
addressed to the Turkish chargé d’affaires, Djevdet Dülger, on the issue of 
the revision of the Straits regime. 

456. April 29th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
regard to a conversation with Sir Austen Chamberlain about the situation in 
Austria and the Hungarian question. 

457. April 30th, 1936, Budapest. Telegram from the Romanian minister in 
Budapest, Vasile Grigorcea, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect 
to Hungary’s attempts to draw closer to Germany. 

458. April 30th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the visit 
of ther Belgian prime-minister to Warsaw and the policy “of independence” 
of the Polish Foreign Minister, Jósef Beck. 

459. April 30th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding 
the apprehension of the British political circles that the news about a possible 
German involvement in the domestic affairs of the Austrian state have 
caused. 

460. April 30th, 1936, Washington. Report from the legation secretary of the 
Romanian legation in Washington, Andrei Popovici, to the Minister of 
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with reference to the American domestic 
and foreign policy throughout April 1936.  

461. May 1st, 1936, London. Report from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with regard to the British questionnaire to the addressed to the 
German authorities. 

462. May 2nd, 1936, [Bucharest?]. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Romanian minister in Moscow, Edmond Ciuntu, with 
respect to Romania’s positioning on the issue of the remilitarization of the 
Straits.  
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463. May 2nd, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, Caius 
Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, concerning 
the prospects of a restoration of the Habsburgs in Austria. 

464. May 2nd, 1936, Athens. Report from the Romanian minister in Athens, 
Constantin Langa-Răşcanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, regarding the visit to Greece of the Turkish Foreign Minister, 
Tevfik Rüstü Aras. 

465. May 3rd, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
consequences of the international sanctions against Italy and the conflict in 
Abyssinia. 

466. May 3rd, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow, 
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the question 
of the Romanian-Soviet border. 

467. May 3rd, 1936, [Bucharest?]. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Romanian minister in Prague, Theodor Emandi, 
with respect to the invitation extended by King Carol to the Czechoslovak 
President, Edvard Beneš, to visit Romania. 

468. May 4th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
in relation to the state of affairs in Germany and the present German 
economic situation. 

469. May 4th, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin, Nicolae 
Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
concerning the German foreign policy. 

470. May 4th, 1936, Warsaw. Report from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
regarding a conversation with the Polish ex-Chief of Staff of the Polish 
Army and ex-Minister of War, General Sosnkowski. 

471. May 5th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the French 
stance on the Abyssinian conflict. 

472. May 5th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard 
to the British stance on the Abyssinian conflict. 

473. May 5th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
electoral victory of the Popular Front. 

474. May 5th, 1936, Belgrade. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the visit of 
Prince Paul of Yugoslavia to Romania. 
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475. May 5th, 1936, Madrid. Report from the Romanian minister in Madrid, Ion 
Th. Florescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, regarding 
the presidential elections in Spain and the establishment of the Romanian-
Hispanic Chamber of Commerce in Barcelona. 

476. May 6th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow, 
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the visit to 
Moscow of the Chiefs of Staffs of the Baltic States. 

477. May 6th, 1936, Belgrade. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
agreement of the Czechoslovak President, Edvard Beneš, to visit Romania. 

478. May 6th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning Italy’s attitude 
towards the events in Austria. 

479. May 6th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the comments that 
the Secretary General of the Italian Ministry of Foreign Affairs made vis-à-vis 
Mussolini’s discourse about the Ethiopian conflict. 

480. May 7th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
Polish press’ attitude towards the Little Entente. 

481. May 7th, 1936, [Belgrade?]. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
conclusion of the Romanian-Turkish military convention. 

482. May 7th, 1936, Sofia. Telegram from the Romanian minister in Sofia, Vasile 
Stoica, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the rearming of the 
Bulgarian military. 

483. May 7th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, Caius 
Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, concerning 
the Austrian memorandum on the reintroduction of the compulsory military 
service. 

484. May 7th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, Caius 
Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, regarding 
the views of the Austrian Foreign Minister on the main aspects of the 
international situation. 

485. May 7th, 1936, Belgrade. Decision concerning the VIIth session of the 
Economic Council of the Little Entente. 

486. May 8th, 1936, Belgrade. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
main topics on the agenda of the Balkan Entente Conference which had just 
ended in Belgrade. 

487. May 8th, 1936, Belgrade. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
decisions of the Little Entente Council. 
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488. May 8th, 1936, Belgrade. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to Prince 
Paul’s agreement to come to Romania. 

489. May 8th, 1936, Belgrade. The verbatim of the ordinary session of the 
Permanent Council of the Little Entente, Belgrade, 6-8 May 1936. 

490. May 9th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning Italy’s intentions 
in Abyssinia. 

491. May 9th, 1936, Sofia. Telegram from the Romanian minister in Sofia, Vasile 
Stoica, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the status of the 
Bulgarian minority in Romania (education and religious issues). 

492. May 11th, 1936, [Belgrade?]. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to 
Italy’s annexation of Abyssinia. 

493. May 12th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
views of the Greek minister in Paris on the difficulties confronting The 
Balkan Entente and the Little Entente. 

494. May 12th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
reactions of different European politicians to the news about the annexation 
of Abyssinia. 

495. May 12th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
impressions among the Wilhelmstrasse officials about the British questionnaire. 

496. May 12th, 1936, Tokyo. Report from the Romanian minister in Tokyo, 
Gheorghe Stoicescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
regarding the mutual aid treaty that the Soviet Union and Mongolia have 
concluded. 

497. May 13th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to Italy’s refusal to 
bring the question of the annexation of Abyssinia before the League of Nations. 

498. May 13th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
repercussions of Abyssinia’s annexation on the European scene. 

499. May 13th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow, 
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to the 
formation of a new French government under the leadership of Leon Blum. 

500. May 13th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the Greek 
attitude in the case of an Italian attack against a member of the Balkan 
Entente. 
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501. May 13th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the 
strengthening of the Italian-German relationship. 

502. May 13th, 1936, Geneva. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
French official comments vis-à-vis the annexation of Abyssinia. 

503. May 13th, 1936, Bucharest. Telegram from the State Undersecretary of the 
Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, with respect to Germany’s representation in the 
Danube International Commission. 

504. May 14th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
Italian diplomatic demarches in Berlin aimed at obtaining the diplomatic 
recognition of the annexation of Abyssinia. 

505. May 14th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow, 
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the echoes of 
the Little Entente and Balkan Entente conferences in the Soviet press. 

506. May 14th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to 
Poland’s displeasure at the results of the accomplishments of the Balkan 
Entente Conference, at the Baltic States’s support for the collective security 
policy of the League of Nations, and at the Baltic States’ attitude towards the 
Soviet Union. 

507. May 14th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to 
Germany’s denial of it being approached by the Italian Government in order 
to acknowledge the annexation of Abyssinia. 

508. May 14th, 1936, Buenos Aires. Telegram from the Romanian minister in 
Buenos Aires, Alexandru Buzdugan, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
respect to the League’s loss of prestige in the aftermath of the Italian-
Abyssinian conflict. 

509. May 15th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, in relation to a 
conversation with the Italian ambassador in Berlin about the German-Italian 
relations. 

510. May 15th, 1936, Paris. Report from the Romanian minister in Paris, Constantin 
Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the political situation 
in Austria. 

511. May 15th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning a conversation 
with the British ambassador in Ankara about Britain’s policy on the sanctions 
against Italy. 
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512. May 15th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to a discussion 
with the British ambassador in Ankara about Britain’s attitude on the 
revision of the Straits regime. 

513. May 15th, 1936, Warsaw. Report from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
with regard to the foreign policy doctrine of the Polish Foreign Minister. 

514. May 15th, 1936, Bucharest. Bulletin of the Department for Political Affairs 
of the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the British questionnaire, 
the question of the ex-German colonies, the Italian-Abyssinian conflict, the 
situation in Austria, the visit of the Polish premier to Budapest and the 
conference of the Baltic States. 

515. May 16th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding a discussion with 
the Turkish Acting Foreign Minister, Saraçioğlu, about the Straits regime. 

516. May 16th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
appointment of the new French Foreign Minister. 

517. May 16th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference 
to the British-German relationship. 

518. May 18th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to the 
German-Italian relations and the Anschluss issue. 

519. May 18th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
domestic situation in Greece and Albania. 

520. May 18th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding Turkey’s 
viewpoint on the Straits question. 

521. May 18th, 1936, Brussels. Report from the Romanian minister in Brussels, 
Dimitrie Ghika, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
concerning the attitude of the Belgian political circles towards Little 
Entente’s policy. 

522. May 19th, 1936, London. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian legation in London, Dimitrie Buzdugan, to the Ministry of 
Foreign Affairs, with reference to the British Government’s position on the 
question of international sanctions. 

523. May 19th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to a 
conversation between the American and Turkish ambassadors in relation to 
the Italian intentions concerning Yugoslavia. 
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524. May 19th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow, 
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the way 
the Soviet press views the League of Nations Council’s actions as to sanctions. 

525. May 19th, 1936, Geneva. Report from the Romanian minister at the League 
of Nations, Constantin Antoniade, to the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, regarding the work of the League’s Council on a series of 
international issues (the Italo-Ethiopian conflict, Germany’s breach of the 
Locarno Treaty, organizational and financial questions). 

526. May 20th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning a 
discussion with Pierre Laval about the French domestic and foreign policy. 

527. May 21st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
Romanian-Turkish negotiations for the conclusion of the military convention. 

528. May 21st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to a 
conversation with the Soviet ambassador in Ankara vis-à-vis the Soviet and 
Turkish stances on the question of the Straits regime. 

529. May 21st, 1936, Bern. Report from the Romanian minister in Bern, Mihail 
Boerescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with respect 
to the establishment of diplomatic relations between Switzerland and the 
Soviet Union. 

530. May 22nd, 1936, Geneva. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the Straits 
question and Bulgaria’s possible accession to the Balkan Entente. 

531. May 22nd, 1936, Geneva. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the French-
Italian relations. 

532. May 22nd, 1936, Paris. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, in relation to the 
French attitude towards the Little Entente and the Balkan Entente, and to the 
appointment of the new French Foreign Minister. 

533. May 22nd, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
Polish demarche to the Romanian Government vis-à-vis the communiqué of 
the Little Entente. 

534. May 22nd, 1936, Warsaw. Report from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
with respect to the statements of the Polish Foreign Minister about the 
communiqué of the Little Entente Conference and the revision of the League 
of Nations’ statutes. 
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535. May 23rd, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the Romanian-
Turkish talks leading to the conclusion of the military convention. 

536. May 23rd, 1936, Bucharest. Telegram from the from the State Undersecretary of 
the Ministry of Foreign Affairs, Savel Rădulescu, to the Romanian minister 
in Ankara, Eugen Filotti, concerning the Romanian-Turkish talks for the 
conclusion of the military convention. 

537. May 25th, 1936, Paris. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
political situation in France and its impact on the French diplomacy. 

538. May 25th, 1936, Paris. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
attitude to be adopted towards the Polish Foreign Ministers following his 
statements. 

539. May 25th, 1936, Prague. Report from the Romanian minister in Prague, 
Theodor Emandi, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
respect to the domestic situation in Czechoslovakia. 

540. May 26th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of 
Foreign Affairs, concerning Polish-Yugoslav relations. 

541. May 27th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the Romanian-
Turkish talks for the conclusion of the military convention. 

542. May 27th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
German policy towards Austria and its impact on Czechoslovakia, and to the 
Polish-Czechoslovak relations. 

543. May 27th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow, 
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the Soviet 
stance during the British-Soviet naval talks. 

544. May 27th, 1936, Teheran. Telegram from the Romanian minister in Teheran, 
Grigore Constantinescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to 
the Soviet-Iranian relations. 

545. May 27th, 1936, Buenos Aires. Report from the Romanian minister in 
Buenos Aires, Alexandru Buzdugan, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, concerning the Argentinian and South-American attitude towards 
the rising tensions between Italy and the League of Nations on the Abyssinian 
issue. 

546. May 29th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in Belgrade, 
Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the visit of 
the Prince Regent of Yugoslavia to Bucharest. 
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547. May 29th, 1936, London. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian legation in London, Dimitrie Buzdugan, to the Ministry of Foreign 
Affairs, with reference to the present state of the British-Italian relations. 

548. May 29th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to 
the Romanian-German relations. 

549. May 29th, 1936, Tirana. Telegram from the Romanian minister in Tirana, 
Gheorghe Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
relations between the members of the Blakan Entente. 

550. May 29th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
German-Hungarian military cooperation. 

551. May 29th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in Belgrade, 
Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the 
Polish-Yugoslav relations and their repercussions for the Little Entente. 

552. May 29th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
French political circles’ assessment of the Polish Foreign Minister’s trip to 
Belgrade. 

553. May 29th, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with regard to the German foreign policy throughout May 1936. 

554. May 29th, 1936, Bucharest. Telegram from the director of the Department 
for Political Affairs of the Romanian Foreign Ministry, Alexandru Cretzianu, 
to the Romanian minister at the League of Nations, Constantin Antoniade, 
with respect to the British views on the Italian measures in Ethiopia and the 
British projects for the reform of the League Covenant. 

555. May 30th, 1936, London. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian legation in London, Dimitrie Buzdugan, to the Ministry of 
Foreign Affairs, concerning the British-Italian relations. 

556. May 30th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the 
reactions in the German press to the visit of the Polish Foreign Minister to 
Belgrade. 

557. May 30th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference 
to Belgium’s relations with Britain and France. 

558. May 30th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Romanian minister at the 
League of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs, 
with regard to the Argentinian demarches in Geneva on the Abyssinian 
question. 
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559. May 30th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
Straits question. 

560. May 30th, 1936, [Belgrade]. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
timetable for the visit of the Yugoslav Prince Regent to Romania. 

561. May 30th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, in relation to the 
political situation in Poland and the state of the Polish-Romanian relations. 

562. May 30th, 1936, Bern. Report from the Romanian minister in Bern, Mihail 
Boerescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, regarding 
the question of the League and the sanctions against Italy, and of the 
establishment of diplomatic relations between Switzerland and the Soviet 
Union. 

563. June 1st, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in Belgrade, 
Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to 
the Polish Foreign Minister’s visit to Belgrade. 

564. June 1st, 1936, Bucharest. Bulletin of the Department for Political Affairs of 
the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the sanctions, the Italian 
foreign policy, the domestic situation in Austria and the latest political 
evolutions in Poland. 

565. June 1st, 1936, Budapest. Report from the Romanian minister in Budapest, 
Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
respect to a speech of the Hungarian Foreign Minister before the Parliament 
about Hungary’s foreign policy and its relations with the neighbours. 

566. June 1st, 1936, Budapest. Report from the Romanian minister in Budapest, 
Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, in 
connection with the visit of a German military mission to Hungary and its 
relevance for the German-Hungarian relations. 

567. June 2nd, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the content of 
the Turkish project for a new Convention of the Straits. 

568. June 2nd, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the Turkish 
Government’s viewpoint on the progress in the negotiations between the 
Romanian and Turkish General Staffs. 

569. June 2nd, 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 Foreign Minister, Tevfik Rüstü Aras, about 
the lifting of the sanctions against Italy. 

570. June 2nd, 1936, [Belgrade]. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Romanian minister in Paris, Constantin Cesianu, 
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about the moderation that needs to be shown vis-à-vis Yugoslavia and the 
latter’s growing fear of Italy’s intentions in the Balkans. 

571. June 2nd, 1936, London. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian legation in London, Dimitrie Buzdugan, to the Ministry of 
Foreign Affairs, with respect to the proposals that Mussolini will make to the 
British with regard to the sanctions. 

572. June 2nd, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow, 
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the message 
that has been sent from Moscow to the Turkish Government notifying it of 
Litvinov’s attendace of the forthcoming Montreux Conference. 

573. June 2nd, 1936, Bucharest. Report from the Romanian representative at the 
Danube International Commission, Constantin Conţescu, to the Minister of 
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, regarding the German memorandum for 
the revision of the Danube regime; analysis of the German proposal and its 
legal weaknesses. 

574. June 3rd, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to a conversation 
with Suvici, the Secretary General of the Italian Foreign Ministry in relation 
to the lifting of sanctions and Italy’s policy at the impending session of the 
League. 

575. June 3rd, 1936, Ankara. Report from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
respect to the visit of the Secretary General of the Turkish Foreign Ministry, 
Numan Menemencioglu, to several European capitals, including Bucharest. 

576. June 3rd, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with regard to the domestic situation in Germany, the role of the 
judicial system in the strengthening of the Nazi regime and the latter’s 
attempts to achieve economic autarchy. 

577. June 3rd, 1936, Warsaw. Report from the legation counselor of the 
Romanian legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, concerning the political situation in Poland and 
the evolution of the Polish diplomacy throughout April and May 1936. 

578. June 5th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the setting of 
June 22, 1936, as the date for the launching of the Straits Conference. 

579. June 5th, 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 official Polish comments about Beck’s 
visit to Belgrade. 

580. June 6th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to a 
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conversation with the Soviet ambassador in Ankara vis-à-vis the attitude of 
the two states on the issue of the revision of the Straits regime. 

581. June 7th, 1936, [Bucharest]. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Romanian minister in Athens, Constantin Langa-
Răşcanu, with respect to the significance of the Bucharest conference of the 
heads of state of the Little Entente and the reasons for the Yugoslav 
premier’s absence. 

582. June 9th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning a discussion 
with the Czechoslovak minister in Paris about the need for greater solidarity 
within the Little Entente. 

583. June 9th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow, 
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the Soviet 
authorities’ opinion according to which the German-Italian rapprochement 
lacks any real substance. 

584. June 10th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
changes in the Italian diplomatic corps and Italy’s possible transition to a 
pro-German posture. 

585. June 10th, 1936, [Bucharest]. Telegram from the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, to the Romanian minister in Buenos Aires, 
Alexandru Buzdugan, asking the latter to inform Saavedra Lamas that the 
Little Entente will follow the Anglo-French lead on the sanctions question 
and that, in the case of Anglo-French disagreements, it will support the 
British policy. 

586. June 11th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the latest 
Mussolini–Schuschnigg conversations about Austria’s international status. 

587. June 11th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
rumours in Paris around a so-called decision of the Little Entente to oppose 
the lifting of the sanctions against Italy. 

588. June 11th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of 
Foreign Affairs, concerning the hostile attitude of the Polish press and 
authorities towards the Little Entente diplay of solidarity. 

589. June 11th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the 
political crisis in France and the limited attention that the Bucharest 
conference has attracted in French political circles. 

590. June 11th, 1936, [Bucharest]. Telegram from the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, to the Romanian minister in Paris, Constantin 
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Cesianu, denying the rumours about a deicision of the Little Entente’s 
opposing the lifting of sanctions against Italy. 

591. June 12th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the Anglo-
Italian negotiations for the lifting of the sanctions. 

592. June 12th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the content 
of the Turkish project for a new Straits Convention. 

593. June 12th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the content 
of the Turkish project for a new Straits Convention. 

594. June 12th, 1936, London. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian legation in London, Dimitrie Buzdugan, to the Ministry of Foreign 
Affairs, concerning Britain’s sanctions policy. 

595. June 12th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding a conversation 
with the French Foreign Minister about the French-Romanian relations; the 
Anglo-French disagreements on several European issues. 

596. June 12th, 1936, Bern. Report from the Romanian minister in Bern, Mihail 
Boerescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
reference to the relevance of the Bucharest conference and the way it was 
seen by the Swiss authorities. The Swiss skepticism regarding the German-
Italian rapprochement; the fundamental importance of Britain’s European role. 

597. June 12th, 1936, Warsaw. Report from the legation counselor of the Romanian 
legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, with regard to the evolution of the German-Polish 
relations; the subversive activities of the German National-Socialist 
organizations in Poland and the increasingly tense situation in Danzig. 

598. June 13th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in Prague, 
George Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to a 
conversation with the Czechoslovak Foreign Minister, Krofta, about the 
Hodža’s forthcoming visit to Bucharest and the Romanian-Czechoslovak 
relations; Krofta’s assessments on the Soviet foreign policy and von Neurath’s 
visit to Belgrade. 

599. June 13th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the British 
economic and financial concessions to Turkey. 

600. June 13th, 1936, The Hague. Telegram from the Romanian minister in The 
Hague, Vespasian Pella, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the 
activities aimed at promoting the achievements of the Little Entente 
conference in Bucharest. 
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601. June 14th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the latest 
elucidations by the Turkish Foreign Minister in relation to the Turkish draft 
for a new Straits Convention. 

602. June 14th, 1936, Bern. Report from the Romanian minister in Bern, Mihail 
Boerescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with regard 
to the debates in the Swiss legislative on the issue of establishing diplomatic 
relations with the Soviet Union. 

603. June 15th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, assessing the 
potential for an Italian-German rapprochement and the obstacles it has to 
overcome. 

604. June 15th, 1936, Bucharest. Bulletin of the Department for Political Affairs 
of the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the sanctions against Italy, 
German-Italian relations, the Mussolini-Schuschnigg meeting, the Hungarian 
foreign policy and Beck’s visit to Belgrade. 

605. June 15th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, 
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
concerning the Mussolini-Schuschnigg meeting, the Autro-Italian and 
Austro-German relations, and the Austrian political life. 

606. June 16th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding a 
German expert’s appraisal of the German policy towards the League of 
Nations. 

607. June 16th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to an 
interview of the Czech minister in Paris with the French Foreign Minister on 
France’s relations with the Little Entente. 

608. June 16th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in Belgrade, 
Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
violent attacks against Romania that Hjalmar Schacht had launched during 
his visit in Yugoslavia. 

609. June 16th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
apprehension that the latest Italian military measures have caused in Yugoslavia. 

610. June 16th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding a discussion 
with the German ambassador in Paris vis-à-vis the German-Romanian and 
German-French relations. 

611. June 16th, 1936, Bucharest. Letter from the chairman of the Chamber of 
Deputies, Mihail Berceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
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Titulescu, in relation to the interpellation submitted by Gheorghe I. Brătianu 
on the issue of the Soviet troops transiting the Romanian territory. 

612. June 16th, 1936, Madrid. Report from the Romanian minister in Madrid, Ion 
Th. Florescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
reference to the increasing severity of the domestic crisis in Spain and the 
attitude of the Spanish press towards the Little Entente. 

613. June 16th, 1936, Warsaw. Report from the Romanian minister in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
with regard to the hostility of the Polish press on the occasion of the 
Bucharest Conference of the Little Entente; Beck’s policy against Romania’s 
alliances. 

614. June 17th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to 
the German satisfaction at the Anglo-French divergences. 

615. June 18th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in in Warsaw, 
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
Polish campaign against Titulescu and the deterioration of the Romanian-
Polish relations. 

616. June 18th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the likely 
British intention of demanding an end to the sanctions and the lack of a 
coherent French policy on this issue. 

617. June 18th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference 
to the French Government’s decision not to boycott the Olympic Games in 
Berlin. 

618. June 18th, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with regard to the German press and the Little Entente Conference 
in Bucharest. 

619. June 19th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to a conversation 
with Ciano vis-à-vis the Italian policy at the League of Nations and the 
Romanian-Italian trade relations. 

620. June 19th, 1936, London. Telegram from the legation counselor of the 
Romanian legation in London, Dimitrie Buzdugan, to the Ministry of 
Foreign Affairs, concerning the British decision to demand the lifting of the 
sanctions against Italy. 

621. June 19th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding 
Poland’s support for the lifting of the sanctions. 
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622. June 19th, 1936, [Bucharest]. Telegram from the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, to the Romanian minister in Athens, Constantin 
Langa-Răşcanu, with reference to the Balkan Entente states’ commitment to 
work for a strengthening of the League Covenant. 

623. June 19th, 1936, [Bucharest]. Telegram from the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, to the Romanian minister in Rome, Ion Lugoşianu, 
with regard to the Little Entente’s decision to follow the Anglo-French lead 
on the issue of international sanctions against Italy. 

624. June 19th, 1936, [Bucharest]. Telegram from the Minister of Foreign 
Affairs, Nicolae Titulescu, to the Romanian minister in Warsaw, Constantin 
Vişoianu, regarding the demarches of the Polish minister in Bucharest in 
relation to a supposed incompatibility between the Pact of the Little Entente 
and the Polish-Romanian Treaty. 

625. June 19th, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with reference to Germany’s intention towards Austria. 

626. June 19th, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin, 
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with regard to von Neurath’s answers to a series of questions 
asked by a foreign diplomat. 

627. June 20th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
French Government’s reaction to the British decision to demand the lifting 
of the sanctions against Italy. 

628. June 20th, 1936, Rome. Report from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, concerning 
Italian domestic and foreign policy during the May 20–June 20 interval. 

629. June 21st, 1936, Ankara. Report from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, 
regarding the equipment of the Turkish Army. 

630. June 23rd, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
reference to a conversation with the Polish Foreign Minister, Jósef Beck, in 
relation to the sanctions against Italy and the reform of the Covenant. 

631. June 23rd, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference 
to Beck’s extremely restrained attitude vis-à-vis the reform of the Covenant. 

632. June 24th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
statement of the French premier and of the French Foreign Minister before the 
National Assembly and the vote of confidence that the government received. 
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633. June 24th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow, 
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the 
Soviet decision to dismantle the bilateral commissions on the Dniestr. 

634. June 24th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion 
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the Italian-
German relations and the Austrian question. 

635. June 24th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding 
the support of the House of Commons for the government’s decision to 
demand the lifting of the sanctions against Italy. 

636. June 25th, 1936, London. Telegram from the Romanian chargé d’affaires in 
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs, with 
reference to the British Government’s favourable stance vis-à-vis the 
German proposals in connection with the international waterways regime. 

637. June 25th, 1936, [Geneva?]. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
latest negotiations for a Turkish-Romanian military convention and the 
emplacement of the Romanian and Turkish troops in the case of a conflict 
with Bulgaria or of an attack from a third state. 

638. June 25th, 1936, Helsinki. Report from the Romanian minister in Helsinki, 
Raoul Bossy, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with 
respect to Finland’s relations with Germany and the Soviet Union. 

639. June 26th, 1936, Washinngton. Telegram from the Romanian minister in in 
Washington, Carol Davilla, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the 
forthcoming German diplomatic campaign aimed at regaining Germany’s 
pre-war colonies. 

640. June 26th, 1936, London. Report from the Romanian chargé d’affaire in 
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with reference to a growing anti-German trend in Britain. 

641. June 27th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the 
warm reception that Duff Cooper’s speech has received in Paris. 

642. June 28th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in in 
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to 
Beck’s attitude towards France. 

643. June 29th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris, 
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the 
Yugoslav worries vis-à-vis the imminent risk of a Habsburg restoration in 
Austria. 

644. June 29th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow, 
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the Soviet 
Government’s intention to extend the most favoured nation treatment. 
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645. June 29th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow, 
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to the 
Soviet Government’s intent to begin in collaboration with the Romanian 
Government works in order to make the Dniestr navigable up to Moghilev. 

646. June 30th, 1936, [Geneva?]. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, 
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to a violent 
dispute with Litvinov; the repercussion of the domestic political conflicts on 
Romania’s diplomacy and the consequences that the deterioration of the 
Soviet-Romanian relations for Romania’s international status. 

647. June 30th, 1936, [Bucharest?]. Telegram from the President of the Council 
of Ministers, Gheorghe Tătărescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae 
Titulescu, with respect to the message to be transmitted to the French 
Foreign Minister, Delbos, as a response to his accusation about a supposed 
reorientation of Romania’s foreign policy. 

648. June 30th, 1936, Ankara. Report from the Romanian minister in Ankara, 
Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, concerning 
the increasingly manifest interest shown by the British Government to 
develop British-Turkish economic relations. 

649. June 30th, 1936, [Vienna?]. Report from the Romanian acting representative 
at the Danube International Commission, Constantin Ene, to the Ministry of 
Foreign Affairs, regarding Germany’s attempt to amend the Danube’s 
international regime and the British and French decision to bring the dispute 
before The Hague Court. 
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ABREVIERI/ABBREVIATIONS 

a. c. anul curent 
al.  alineat 
AMAE Arhiva Ministerului Afacerilor Externe 
ANIC  Arhivele Naţionale Istorice Centrale 
art.  articol 
ASR  Alteţa Sa Regală 
cca.  circa 
cf. confer (lat.): compară 
confid. confidenţial 
crt./cr.  curent 
CSN Consiliul Societăţii Naţiunilor 
Dir. cabinetului   Direcţia cabinetului ministrului şi a cifrului 

din Ministerul Afacerilor Străine 
Dir. pol.   Direcţia politică (Direcţia afacerilor 

politice din Ministerul Afacerilor Străine) 
EV  Excelenţa Voastră 
f. d.  fără dată 
f. n.  fără număr 
Înreg.  înregistrat(ă) 
k.c.  coroane cehoslovace 
M.  Monsieur (fr.): domnul 
MAS Ministerul Afacerilor Străine 
Mgr. Monsegniorul 
MÎ  Mica Înţelegere 
MS/MSR  Majestatea Sa/Majestatea Sa Regele 
N.  Notă 
N. s. Notă de serviciu 
n. a.  nota autorului 
n. ed.  nota editorului 
nr.  numărul  
OETR Oficiul de Educaţie al Tineretului Român 
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Pr. Cons./ Pr. C.  preşedintele Consiliului de Miniştri 
R./rap.  raport 
Romanoleg  Legaţia României 
SN  Societatea Naţiunilor 
ş.a.m.d. şi aşa mai departe 
T. c.  telegramă cifrată 
T./tel./tg.  telegramă 
zl.  zlot 

 



1 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1, din 1 ianuarie 1936, ora 20.10 
Înreg. la nr. 12, din 2 ianuarie 1936 

Italia încearcă o manevră pentru a intimida şi disocia statele care au promis 
Angliei sprijinul în cadrul Pactului1, în cazul unei agresiuni italiene, datorată 
aplicării sancţiunilor. 

Ambasadorul Italiei a remis aici o notă în care întreabă Guvernul turc dacă nu 
crede că Pactul Societăţii Naţiunilor îi lasă libertatea să aprecieze dacă există 
agresiune şi, deci, dacă este cazul de a da asistenţa prevăzută în articolul 16. 

Nota italiană caută să arate că punctul de vedere adoptat de Turcia în 
răspunsul dat Angliei ar depăşi dispoziţiile Pactului, luând caracterul unui 
acord special turco-englez, incompatibil cu Tratatul de neutralitate italo-turc, 
din 1928. 

Guvernul turc nu atribuie mare greutate argumentelor italiene şi va răspunde 
fără grabă, consultându-se cu Atena şi Belgradul, unde Italia a făcut, probabil, 
demersuri similare. 

Punctul de vedere turc, expus mie de secretarul general al Ministerului 
Afacerilor Străine, este că obligaţiile prevăzute de art. 16 au un caracter 
automat şi că, odată ce agresiunea va fi constatată de organele Ligii, calificarea 
este obligatorie pentru Turcia. A-şi rezerva libertatea de apreciere, ar echivala 
cu anihilarea obligaţiilor din Pact şi ar da celorlalţi membri ai SN aceeaşi 
libertate, în eventualitatea în care Turcia ar avea nevoie de sprijinul stipulat la 
art. 16. 

Pe de altă parte, Turcia socoteşte că nu poate exista incompatibilitate între 
Tratatul de neutralitate italo-turc şi dispoziţiile Pactului, deşi primul este anterior 
intrării Turciei în SN. Într-adevăr, cu ocazia acestei intrări, Turcia a declarat că nu 
are nici un fel de angajamente contrare Pactului Ligii. 

Demersul italian mi se pare semnificativ pentru că denotă că Roma nu 
consideră exclus recursul la violenţă împotriva sancţiunilor. El mai dovedeşte că 
schimbul de vederi dintre Anglia şi statele mediteraneene a produs îngrijorare. Se 
aşteaptă pentru mâine întoarcerea lui Rüstü Aras. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 42–43  Filotti 
                                 

1 Diplomatul român are în vedere sancţiunile impuse Italiei de către Societatea Naţiunilor. 
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2 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DIN VARŞOVIA,  
CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 4 281, din 1 ianuarie 1936, ora 20.10 
Înreg. la nr. 11, din 2 ianuarie 1936 

Aflu că Agenţia Iskra a distribuit aseară în o notă destinată presei din 
provincie, arătând care este punctul de vedere polon în chestiunea conflictului 
italo-abisinian. Această notă – despre care presa din capitală nu face menţiune – 
începe prin a arăta satisfacţia cercurilor guvernamentale poloneze pentru succesul 
domnului Laval (presa, în general, este destul de flotantă). Mai departe, spune 
textual: „Ne bucurăm că printre păzitorii păcii europene se găseşte un om atât de 
judicios şi atât de străin de oricare iluzie periculoasă, cum este domnul Laval. 
Fără îndoială, un pericol serios ameninţă pacea. Lumea întreagă trebuie să facă 
front contra acestui pericol şi să evite a se lăsa dusă să facă un act de nebunie. 
Singură, apărarea teritoriului naţional justifică intrarea în război a unei naţiuni. 
Opinia publică poloneză apără necesitatea sancţiunilor. Dar în Polonia nu s-ar 
dori ca Italia să comită un act de disperare, de pe urma căruia ar putea rezulta un 
război nefast în Mediterana. Războiul african trebuie înfrânat. Este indispensabil 
a se găsi în cadrul Societăţii Naţiunilor un mijloc de a pune termen unei expediţii 
ucigătoare, având ca scop cuceriri. Acest mijloc însă nu va trebui să arunce lumea 
într-o baltă de sânge”. 

Deşi nu este oficială, Agenţia Iskra este subvenţionată de guvern, astfel că, 
nota de mai sus constituie, oarecum, luarea de poziţie a Guvernului polon în 
conflictul italo-abisinian. În legătură cu cele de mai sus, se zice că, în ziua de 8 
ianuarie, domnul Beck va face în faţa Comisiei Afacerilor Străine a Sejmului, 
convocat pentru a discuta ratificarea unor convenţii internaţionale, o expunere 
politică pentru a răspunde interpelării făcută de un deputat în chestiunea tensiunii 
polono-cehe. 

În cercurile diplomatice nu se aşteaptă ca această expunere să aducă o 
clarificare a politicii externe a Guvernului polon. 

Hiott 

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Saint Moritz, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 1–2 
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3 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 023, din 1 ianuarie 1936 
Confidenţial. 

Convorbire cu preşedintele Consiliului2 

Domnule Ministru, 

Am avut azi dimineaţă o convorbire cu preşedintele Consiliului. 
„Sforţările Regelui şi ale mele spre a aduce o îndulcire în lupta dintre cele 

două lumi politice întâmpină adânci greutăţi. Îmi e teamă ca nu cumva campania 
electorală – care a început prin cuvântările generalului… [indescifrabil] şi ale 
deputatului Papanastasiu, de la Salonic – să fie mai îndârjită decât am crede. În tot 
cazul, Guvernul a luat toate măsurile trebuincioase atât în ceea ce priveşte ordinea 
publică, cât şi în privinţa libertăţii depline a alegerilor”. 

Vorbind de rezultatul votului de la 26 ianuarie viitor, domnul Demertzis 
crede, ca şi mine, că partidul venizelist va trimite în viitoarea Adunare Naţională 
cei mai mulţi deputaţi. 

„Nu credeţi, l-am întrebat că, atunci, venizeliştii, uniţi cu celelalte partide mai 
mici de sub şefia domnilor Cafardani, Papanastasiu, Papandreu, Mylnas ar putea 
alcătui un bloc majoritar şi cere puterea?”. 

„E foarte cu putinţă – mi-a răspuns preşedintele Consiliului –, dar, în acest 
caz, duşmănia ce s-ar dezlănţui în rândurile regaliste ar fi îngrozitoare. Dacă s-ar 
putea ajunge la o înţelegere spre a se putea înfăptui un guvern alcătuit din cele 
două mari partide, cea mai adâncă dorinţă a Regelui ar fi împlinită. Dar eu nu cred 
că această conlucrare ar putea avea loc. Nenorocirea e că cele două tabere regaliste 
continuă a se duşmăni cu înverşunare. Altfel, ele ar putea da un guvern puternic ce 
ar fi de adânc folos ţării”. 

„Dar în faţa stăruinţelor Majestăţii Sale, i-am răspuns, şi ademeniţi de venirea 
la putere, fruntaşii monarhişti nu ar pune capăt neînţelegerilor dintre dânşii spre a 
sluji ţara şi tronul?” 

„Regele nu a pierdut încă nădejdea de a-i vedea împăcaţi deoarece, după cum 
v-am mai spus, ei ar alcătui cel mai nimerit guvern”. 

În privinţa stării externe, preşedintele Consiliului mi-a spus că de câteva zile 
nu a primit nicio ştire mai de seamă de la miniştrii Elladei în străinătate. 

Vorbindu-i de oarecare articole apărute în presa ateniană, în care îşi arată 
îngrijorarea faţă de starea Elladei în cazul unui viitor război italo-britanic şi de 
cererea unor şefi de partide de a se întruni o conferinţă a tuturor fruntaşilor politici, 
în cursul căreia s-ar cerceta chestiunile externe, domnul Demertzis mi-a răspuns că 
                                 

2 Consiliul de Miniştri. 
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politica Elladei faţă de starea internaţională de azi e pe deplin şi în chip hotărât 
aşezată: conlucrarea adâncă şi sinceră cu aliatele ei din Înţelegerea Balcanică şi cu 
Societatea Naţiunilor. „Aceasta fiind politica Elladei, a Regelui şi a Guvernului, nu 
avem nevoie de nicio consfătuire cu partidele politice”, a adăugat la sfârşit 
preşedintele Consiliului. 

Langa-Răşcanu 
AMAE, Fond 71 Atena, vol. 45, f. 1-2   

4 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 8/16, din 2 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 00 730, din 8 ianuarie 1936 

Domnule Ministru, 

Am onoarea a comunica Excelenţei Voastre, spre cele de cuviinţă, declaraţiile de 
mai jos, pe care domnul dr. Milan Hodža, preşedintele Consiliului de Miniştri, le-a 
făcut, după alegerea noului preşedinte al Republicii, unui corespondent al ziarului 
„Izvestiia”. Aceste declaraţii sunt cu atât mai însemnate, cu cât domnul prim-ministru 
Hodža a preluat, de la 18 decembrie 1935, şi conducerea Ministerului Afacerilor Străine. 

Iată textul declaraţiei, în traducere română:  
„Relaţiile politice internaţionale sunt aşa de organice, că nu e cu putinţă ca 

într-o parte a Europei să domnească necontenit liniştea, pe când cealaltă să fie 
ameninţată de o tulburare războinică. Din această pricină, politica păcii indivizibile 
şi a securităţii colective, nu este numai o frază goală, ci o adevărată constatare a 
realităţii, de care fiecare guvernant trebuie să ţină seamă. Sistemul securităţii 
colective ar trebui să se sprijine pe bune temelii. Aceste temelii, pe care se sprijină 
organizarea securităţii colective în Apus, în cadrele Societăţii Naţiunilor, sunt 
cunoscute. Tot aşa de puternice trebuie să fie ele în Europa Centrală şi Răsăriteană, 
unde sunt tot aşa de necesare. 

În ce priveşte Europa Centrală, o astfel de temelie o constituie, în primul 
rând, colaborarea constructivă a Micii Înţelegeri. Scopul şi tendinţele acesteia 
constau şi în pregătirea apropierii economice a Europei Centrale, a cărei repercusiune 
este, de asemenea, politică şi paşnică, întrucât înlăturarea dificultăţilor economice 
ar crea însemnate condiţii psihologice pentru colaborarea în alte direcţii. 

Colaborarea Răsăritului este şi ea neapărat trebuincioasă pentru pace. Din 
această pricină, sistemul tratatelor asistenţei mutuale este un sistem indispensabil 
pentru echilibrul european. Colaborarea Cehoslovaciei cu Rusia Sovietică are aceeaşi 
însemnătate pentru pacea în Europa ca sistemul Micii Înţelegeri şi alianţa cu Franţa. 
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Sistemul securităţii colective pretinde, de asemenea, de la toţi factorii săi, 
consolidarea absolută a situaţiilor interne şi anume aşa fel ca ele să devină un 
sprijin mai sigur pentru el. Numai sub aceste condiţii, fiecare stat este în stare să fie 
un bun tovarăş în politica internaţională. Evenimentele cele mai recente au arătat în 
mod cu totul neobişnuit, cum naţiunea cehoslovacă înţelege să se unească în cele 
mai grele momente, cu toate diferenţierile de partide. S-a dovedit astfel, din nou, 
cât de indivizibilă este unitatea statului cehoslovac şi cât de zadarnice sunt nădejdile 
acelora, care au crezut până acum într-o izbândă a revizionismului. Unitatea voinţei 
naţiunii cehoslovace a dus la eliberarea ei şi tot ea lămureşte taina succesului 
Cehoslovaciei. La această virtute politică, naţiunea noastră nu va renunţa niciodată 
şi în nicio împrejurare. Iată de ce sistemul coaliţiei poate fi privit ca durabil. 

Extinderea acestei colaborări a coaliţiei se poate face şi la ceilalţi factori, 
fireşte sub condiţia ca directivele de până acum ale politicii interne şi externe să 
rămână neatinsă. 

Relaţiile noastre economice cu Uniunea Sovietică arată peste tot o însemnată 
tendinţă de urcare, şi eu cred că aceasta nu reprezintă numai un fenomen trecător. 
Aceste relaţii se sprijină puternic atât pe acordul nostru comercial şi economic, cât 
şi pe colaborarea noastră politică, care nu rezultă numai din tratatul de asistenţă 
mutuală, ci şi din recunoaşterea sigură, că interesele noastre reciproce, privitoare la 
politica de pace sunt identice”. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea preaînaltei mele consideraţii. 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 4, f. 7–9  Emandi 

5 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 36, din 3 ianuarie, ora 14.58 
Înreg. la nr. 274, din 4 ianuarie 1936 

Noi elemente de apreciere dovedesc că nu m-am înşelat când, în telegramele 
mele nr. 1 5633 şi 1 5654 am afirmat că ultimele conversaţii ale ambasadorului 
Franţei şi ambasadorului Angliei cu cancelarul Reich-ului nu au dat nici un rezultat 
şi că domnul Laval a săvârşit o nouă eroare când, în aceste împrejurări, a socotit că 
poate să practice o politică de egală amiciţie şi cu Germania şi cu Sovietele. 
                                 

3 Documentul nu se publică. 
4 Documentul nu se publică. 
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Zilele trecute, anumite conversaţii şi informaţii deosebit de preţioase mi-au 
dat prilejul a constata că nu aşteaptă decât ratificarea Pactului franco-sovietic 
pentru a readuce în discuţie Pactul de la Locarno şi chestiunea zonei demilitarizate. 

Lucru mai îngrijorător încă este faptul că, de data aceasta, armata şi 
diplomaţii de carieră îndeamnă pe Hitler să profite de primul pretext pentru a 
proceda la… (lipsă în text) frontierei de Vest, încoronând astfel opera de anulare a 
tuturor clauzelor militare din Tratatul de la Versailles. 

Mă întreb dacă de data aceasta politica Germaniei nu va provoca pe planul 
internaţional consecinţe mai serioase încă decât cele din primăvara trecută. 

[Note marginale:]  Comnen 
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, la St. Moritz, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 62, f. 2 

6 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 7, din 3 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 272, din 4 ianuarie 1936 

Suvici afirmă că are şi el informaţii de la Geneva că Madariaga ar pregăti un 
proiect de rezolvare pacifică a conflictului italo-abisinian. Palazzo Chigi nu a primit 
însă direct nicio sugestie în acest sens. Dată fiind instabilitatea guvernamentală în 
Spania şi personalitatea lui Madariaga, este de crezut că un astfel de proiect ar 
reprezenta fie punctul de vedere al Ligii, fie opinia personală a delegatului spaniol. 
Pentru moment, subsecretarul de Stat nu vede posibilitatea unui plan de conciliere. 
El pare sceptic şi în privinţa stabilităţii lui Laval. 

În prezent, singura perspectivă pare continuarea războiului în Africa, unde o 
victorie italiană ar crea noi elemente de apreciere. 

Suvici crede că conflictul se poate considera localizat. Ar fi ridicol să se 
creadă că Italia voieşte un conflict european, cum ar fi pueril să se imagineze că 
Marea Britanie ar vrea să provoace ea conflictul. 

Deşi scepticismul este permis, este semnificativ că la Palazzo Chigi se face, 
pentru prima oară, explicit, o asemenea afirmaţie. 

[Note marginale:] Lugoşianu 
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, Legaţiei de la Paris. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, p. 32 
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7 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 12, din 3 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 00 862, din 8 ianuarie 1936 

Tendinţele de apropiere ale Austriei faţă de Mica Înţelegere 

Ca urmare la raportul nr. 3 1085, din 13 decembrie 1935, această legaţie află 
că cancelarul Schuschnigg, a cărui vizită la Praga, din decembrie, a trebuit să fie 
amânată din pricina greutăţilor ce au întârziat alegerea domnului Beneš, ar urma să 
meargă în capitala vecină la 15 ianuarie. 

Guvernul austriac ar dori, precum s-a mai arătat, acum, când înfăptuirea 
Pactului dunărean pare a fi amânată sine die, să ajungă la o apropiere cu statele 
vecine ale Micii Înţelegeri şi, eventual, la încheierea unor înţelegeri care ar putea să 
înlocuiască, într-o anumită măsură, Pactul dunărean. 

La apropierea de Cehoslovacia Guvernul austriac este, de altfel, împins cu 
putere de Vatican şi de Biserică care crede, pe de o parte, că o înţelegere ceho-
austriacă ar întări situaţia Guvernului austriac şi ar asigura, deci, mai bine şi viitorul 
regimului clerical, iar, pe de altă, parte ar înlesni constituirea în Cehoslovacia a 
unui mare bloc catolic, ce ar putea atrage din nou pe o parte din germanii din 
Boemia, care au alunecat spre nazism şi s-ar putea opune, în acelaşi timp, şi 
influenţei socialiste, încă prea puternice, după părerea Vaticanului, în statul vecin. 

Totodată, prin constituirea unei baze catolice solide în Austria şi 
Cehoslovacia, Vaticanul crede că poate încuraja rezistenţa catolicilor din Germania 
şi să aibă aici o cetăţuie clericală puternică, de la care să poată porni, când ceasul 
va suna, la recucerirea spirituală a Reich-ului. 

Cardinalul Innitzer şi cardinalul Kaspar al Pragăi, căruia i s-au făcut 
deosebite onoruri cu prilejul vizitei sale recente la Roma, au lucrat de comun acord 
împreună şi cu nunţiul Papal din Viena, Sibilia, ridicat de curând şi dânsul la 
demnitatea de cardinal, pentru a apropia Guvernul din Praga de cel din Viena.  

Simptomatică în această privinţă a fost şi binecuvântarea dată de Papă noului 
preşedinte, Beneš, şi fostului preşedinte, Masaryk, deşi acesta e cunoscut ca ateu şi 
anticlerical. 

Spre a nu nemulţumi prea mult Budapesta, formula la care s-ar fi oprit, 
deocamdată, Guvernul austriac, după informaţiile avute din cercurile presei şi din 
unele cercuri diplomatice, ar fi aceea a unui gentlemen’s agreement care ar repeta 
grosso modo dispoziţiile Protocolului austro-ungaro-italian de la Roma şi ale 
Pactului dunărean în suspensie. El ar cuprinde patru clauze privind 1) consultarea 
                                 

5 Documentul nu se publică. 
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reciprocă; 2) neamestecul în treburile interne; 3) respectul integrităţii şi 4) strângerea 
legăturilor economice şi financiare prin acorduri preferenţiale. 

Negocierile, care n-au fost duse până acum decât indirect prin sondări făcute 
de Biserica catolică, au vădit însă, chiar de la început, greutăţi în ceea ce priveşte 
neamestecul şi respectul integrităţii teritoriale, deoarece la Praga s-au repetat, cu 
acest prilej, obiecţiile făcute vara trecută de Mica Înţelegere în legătură cu 
problema Restauraţiei, iar, întrucât e vorba de integritatea teritorială, s-a arătat că 
respectarea ei e garantată de pe acum de Cehoslovacia prin Pactul Societăţii 
Naţiunilor, iar o garanţie suplimentară ar urma să fie reciprocă, ceea ce nu e de 
dorit de Austria din motive uşor de înţeles. 

Iniţiativa cancelarului de a încerca o apropiere de Praga cu ajutorul 
Vaticanului are întreaga încuviinţare a preşedintelui Miklas. În schimb, se afirmă 
că Principele Starhemberg, care se teme de o schimbare în orientarea politicii 
generale şi de o înstrăinare de Roma, nu este favorabil acestor încercări. 

Legitimiştii militanţi sunt şi dânşii foarte rezervaţi căci se tem ca cancelarul 
să nu facă la Praga declaraţii, fie chiar particulare, care să nu aibă ca urmare o 
îngreunare a propagandei legitimiste şi o nouă eclipsă silită a mişcării. 

În schimb, cercurile industriale şi economice ar dori, în genere, o apropiere şi 
se afirmă din izvor diplomatic ceh că unul din motivele hotărâtoare pentru iniţiativa 
austriacă este dorinţa de a redobândi concesii comerciale din partea Cehoslovaciei 
şi mijlocirea acesteia pe piaţa din Londra pentru ca să dobândească din Anglia noi 
înlesniri financiare. Se zice, de altminteri, că impresiile cu care s-au înapoiat de la 
Geneva şi de la Londra personalităţile austriece, care au intrat în legătură cu 
personalităţile din lumea politică sau economică britanică, au contribuit foarte mult 
să hotărască Guvernul din Viena. 

În politica internă, pregătirea încercării de apropiere de Praga a avut, precum 
s-a raportat, drept prim rezultat amnistierea sau punerea în libertate suspensivă a 
celor mai mulţi dintre socialiştii încă închişi, precum şi începerea unor sondări pe 
lângă foştii agrarieni, al căror şef, fostul vice-cancelar Winkler, s-a văzut silit să se 
refugieze, precum se ştie, în Cehoslovacia, unde se află şi acum. 

Ţinând seama de legăturile ce acesta le are cu preşedintele Hodža şi de 
tendinţa agrarienilor, care era încă de multă vreme favorabilă unei apropieri de 
Mica Înţelegere, făcând chiar fostul ministru Bachinger, precum s-a raportat la 
timpul său, un demers personal în acest sens la legaţia noastră, Guvernul austriac 
încearcă acum să ajungă la o destindere. 

Domnul Bachinger, care fusese mai multă vreme deţinut în închisoare şi apoi 
arestat la domiciliul său, a obţinut astfel, deşi rămâne supravegheat de poliţie, voia 
de a ieşi acum din casă. 

Cercurile diplomatice cehe de aici afirmă însă că Austria va trebui să dea 
garanţii mai concrete că nu înţelege să facă jocul Ungariei şi al Italiei înainte ca 
Cehoslovacia să dea curs dorinţelor Austriei oricât de mult doreşte republica vecină 
s-o vadă întărindu-se. Un oarecare scepticism pare a domni, deocamdată, în aceste 
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cercuri cu privire la succesul iniţiativei cancelarului, care este stânjenită de prea 
mulţi factori interni şi externi ca să fie uşoară. 

Guvernul austriac doreşte să întregească acţiunea sa de apropiere de 
Cehoslovacia printr-o destindere cu Iugoslavia, iar cancelarul a făcut să se 
înţeleagă că ar fi dispus să meargă neoficial şi în acea ţară. 

La sugestiile făcute din Viena, Guvernul din Belgrad n-a dat până acum nici 
o urmare, ceea ce a nemulţumit Guvernul austriac şi a pricinuit criticile legaţiei 
franceze de aici, care, şi fără de asta, nu e prea bine dispusă faţă de Iugoslavia. 

Se aşteaptă, totuşi, venirea apropiată, în vizită la cumnatul lui, consilierul 
Legaţiei franceze din Viena, a ministrului de Dampierre, din Belgrad, care va 
încerca cu acest prilej să pregătească această călătorie a cancelarului la vecinul de 
la miazăzi şi să obţină pentru Guvernul din Belgrad unele asigurări prealabile 
liniştitoare. 

Guvernul iugoslav, după câte s-a aflat din cercurile diplomatice cehe, ar dori 
să aştepte rezultatul convorbirilor de la Praga şi o „distanţare” mai vădită a Austriei 
de Italia, înainte de a păşi mai departe. 

La acelaşi scop de apropiere de ţările din sud-estul Europei a fost folosită de 
Guvernul austriac şi trecerea recentă a ministrului Afacerilor Străine turc. 
Rezultatul întrevederilor, care a cuprins şi situaţia generală a Europei, a fost socotit 
ca mulţumitor de cercurile guvernamentale austriece şi de legaţia franceză de aici. 

Această tendinţă a politicii austriece ar putea fi folosită cu prilejul noilor 
tratative comerciale, ce sunt pe cale să înceapă la Bucureşti între cele două ţări. 

De altfel, e de crezut că, din punct de vedere politic, convorbirile de la Praga 
nu vor duce la niciun rezultat prea concret, ci numai la o pregătire a terenului în 
vederea eventualităţii când Austria ar fi, într-adevăr, silită să modifice orientarea sa 
italo-ungară de până acum. 

O atare schimbare, dacă intervine, atârnă însă de desfăşurarea ulterioară a 
conflictului dintre Italia şi Geneva.  

Tocmai din această pricină şi spre a nu nemulţumi sau nelinişti prea din 
vreme pe italieni şi unguri, cercurile diplomatice austriece declară că călătoria 
cancelarului la Praga este numai privată (pentru a ţinte o prelegere) şi că 
neparticiparea ministrului Afacerilor Străine subliniază acest caracter. 

Pe de altă parte, se pare că la Roma ele arată că o apropiere a Austriei de 
Mica Înţelegere, în acele momente când Italia are nevoie de toate puterile sale, ar 
însemna şi pentru aceasta o uşurare. 

De altminteri, precum s-a mai arătat, îngrijorarea că Italia să nu se creadă 
silită să facă concesii Germaniei pe spinarea Austriei şi dorinţa de a nu lăsa să se 
răspândească, atât la Berlin, cât şi la Roma, impresia că Austria nu se poate bizui 
decât pe Italia, contribuie la dorinţa Austriei de a căuta acum alte sprijinuri. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

 Brediceanu 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 28, f. 209-214 
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8 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 14, din 3 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 00 727, din 8 ianuarie 1936 

Politica externă. Decembrie 1935 

După contactul luat între cancelarul Reich-ului şi domnul François-Poncet, 
politica externă a Germaniei a urmat acelaşi curs de rezervă şi de aşteptare. S-ar 
putea spune chiar că pe tabloul european, Reich-ul joacă astăzi rolul spectatorului 
atent şi interesat, căruia împrejurările îi justifică, într-o oarecare măsură, atitudinea 
şi formulele de până acum, şi care, astfel, îşi poate îngădui a face pe judecătorul 
„imparţial” al celorlalţi. 

De fapt, Germania urmăreşte cu o încordată atenţie desfăşurarea evenimentelor 
din care speră să poată trage cât mai mult folos pentru acţiunea sa de viitor. Atenţia 
ei este îndreptată, în primul rând, asupra raporturilor dintre Marea Britanie şi 
Franţa şi asupra crizei prin care pare a trece Societatea Naţiunilor6. Conflictul 
african interesează Reich-ul numai în raportul de la cauză la efect, pe care-l 
stabileşte în noua regrupare de forţe pe continent, şi în întărirea sau prăbuşirea 
sistemului de securitate colectivă, pe care îl pune astăzi în discuţie. Prietenia 
italiană este un element prea nesigur şi nedurabil pentru a putea însemna o 
preocupare de căpetenie pentru Guvernul cancelarului Hitler. În schimb, situaţia 
Italiei şi procesul de revendicări coloniale pe care ea l-a deschis, reprezintă faţă de 
Germania o adevărată repetiţie generală pentru ceea ce ea va trebui să facă sau să 
nu facă, la ceasul care i se va părea mai nimerit. 

Este firesc că, în această poziţie de aşteptare, politica sa să apară paradoxală 
şi că tendinţele pe care le exprimă purtătorii săi de cuvânt sau presa să apară, 
adeseori, contradictorii. Analizând aceste tendinţe şi încercând să simplificăm 
complexul lor, am putea desluşi următoarele: 

1. Resentimentul pentru acţiunea domnului Mussolini, din iulie 1934, este 
încă viu în amintirea domnului Hitler, ca şi în aceea a conducătorilor germani. 
Rolul pe care Italia şi l-a luat în bazinul dunărean, de tutore al independenţei 
austriece, de mentor al Ungariei, şi, mai ales, de patron al unor formule de 
restaurare habsburgică, a fost considerat de la început, la Berlin, ca un act de 
ostilitate îndreptat împotriva Reich-ului. Aceasta consideră Austria şi bazinul 
Dunării ca un Hinterland al acţiunii sale politice şi economice. Acţiunea oricărei 
alte mari puteri şi, mai ales, cea a Italiei, care, în anii ce a urmat războiului, şi-a 
                                 

6 Diplomatul român are în vedere dezbaterile pe marginea aplicării sancţiunilor împotriva 
Italiei, din cadrul Societăţii Naţiunilor.  
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asigurat o situaţie preponderentă la Viena şi Budapesta, este menită, astfel, a se 
ciocni de front cu expansiunea viitoare a Reich-ului, care vede înspre sud-est o 
„Schicksallinie”7 şi un „Schicksalraum”8, firesc pentru sine. Aceste noţiuni 
confuze ale metafizicii naţional-socialiste ascund, de fapt, voinţa hotărâtă al Reich-ului 
al III-lea de a realiza unitatea politică a naţiunii germane şi de a întinde zona sa de 
influenţă politică şi economică cât mai departe spre Răsărit. 

În aceste condiţii, orice amputare de forţă a Italiei, orice eşec al domnului 
Mussolini şi orice îndepărtare a sa de la frontiera Brenner-ului şi de pe Dunăre, nu 
pot fi privite decât cu bucurie de către Guvernul german. Dificultăţile în care se 
zbate în momentul de faţă domnul Mussolini au însemnat, astfel, nu numai o 
satisfacţie de amor propriu pentru domnul Hitler, ci chiar un nou şi favorabil 
element în mijlocul său politic. Frontul de la Stresa părea prăbuşit. Puterea Italiei 
părea, în acelaşi timp, serios diminuată sub povara greutăţilor acţiunii sale africane. 
Înregistrând la activul elementelor favorabile Germaniei aceste două fapte, 
aşteptările Reich-ului pe acest teren par a fi satisfăcute. 

2. Intervine însă un alt element. Reich-ul, dacă doreşte o înfrângere italiană, 
el o concepe numai ca un succes parţial, menit a slăbi acţiunea europeană a 
Ducelui. Germania nu doreşte însă, în nici un caz, ca acest insucces să aibă 
consecinţe atât de mari, încât însăşi regimul domnului Mussolini să fie pus în 
primejdie. Există o netăgăduită solidaritate între toate dictaturile şi, mai ales, între 
acele de la Roma şi de la Berlin. Cu toată antipatia personală care desparte pe 
Führer de Duce, acesta realizează pe deplin gravitatea care ar avea-o pentru 
propriul său regim de guvernământ, o prăbuşire a fascismului italian. Prima 
spărtură în frontul statelor autoritare ar duce, în mod firesc, la o adevărată trezire a 
elementelor de opoziţie, astăzi înăbuşite în Germania, şi ar putea constitui un 
primejdios precedent pentru Reich-ul al III-lea. 

De asemenea, chiar tendinţa de expansiune colonială a Italiei pare îndreptăţită 
pentru opinia publică germană, care trăieşte cu nădejdea unui ceas favorabil pentru 
recâştigarea propriilor sale colonii. Şi în acest înţeles, o menţinere categorică şi 
hotărâtă a statu-quo-ului în dauna acţiunii temerare a domnului Mussolini, ar 
însemna o adevărată decepţie pentru care credeau cu putinţă refacerea prin forţă a 
hărţii continentelor colonizabile. Şi, deşi nu a lipsit oarecare nemulţumire la Berlin, 
pentru încercarea precipitată a Italiei de a-şi valorifica pretenţiile cu un ceas mai 
devreme, înainte ca Germania să fie în măsură a şi le valorifica pe ale ei, astăzi îşi 
face drum concepţia unei solidarităţi fireşti sau, cel puţin, a unei comunităţi de 
situaţii cu fascismul şi pe acest teren. Pentru a caracteriza astfel aceste două 
tendinţe contrarii ale Reich-ului faţă de Italia, cred că nu aş putea găsi o formulă 
mai bună decât aceea pe care mi-a exprimat-o de curând ambasadorul Marii 
Britanii: „Germania ar dori ca Italia să fie bătută, dar nu prea tare”. 
                                 

7 Linie a destinului (germ.). 
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3. Tot atât de contradictorie este atitudinea Germaniei faţă de raporturile 
franco-engleze şi faţă de acţiunea domnului Laval. Încercarea acestuia de a media 
între Italia şi Marea Britanie este văzută favorabil până la punctul în care înseamnă 
o ciocnire de interese între Paris şi Londra şi numai întrucât ea ar evita, pe de o 
parte, o completă prăbuşire a Italiei şi, pe de alta, realizarea unei mari şi hotărâte 
coaliţii geneveze. În acest înţeles, elogiile exprimate de mai multe ori de către 
cancelarul Hitler şi de membrii Guvernului său la adresa primului ministru francez 
corespund unei oarecare sincerităţi. Întrucât însă domnul Laval urmăreşte, cu 
tenacitate şi refacerea frontului de la Stresa, „a atât de odiosului front de la Stresa”, 
politica franceză se loveşte de front de unul din punctele cele mai sensibile ale 
politicii germane. 

Wilhelmstrasse urmăreşte cu un interes pasionat cele ce se întâmplă la 
Geneva şi la Paris. Ea profită de orice insucces pentru a însemna gravitatea lui şi 
nu-şi rezervă nici o critică atât în ce priveşte ineficacitatea Societăţii Naţiunilor, cât 
şi în ceea ce priveşte formulele ce ar încuraja refacerea alianţelor continentale. 
Dacă s-ar putea, Germania ar dori să se vadă împlinindu-se, în acelaşi timp cu 
carenţa completă şi definitivă a Societăţii Naţiunilor, şi divorţul dintre Anglia şi 
Franţa. Şi pentru că cele două elemente sunt, oarecum, contradictorii, tot astfel 
apare, în mod firesc, şi politica de aşteptare a Germaniei. 

4. După cum am avut onoarea a sublinia şi în trecut, Reich-ul domnului 
Hitler a nutrit şi nutreşte, poate, şi astăzi încă speranţa unei apropieri solide de 
Marea Britanie. Acestei apropieri el i-a sacrificat libertatea completă de înarmare 
navală, şi tot în folosul acestei apropieri, el se arată dispus a aduce şi alte concesii 
sau asigurări liniştitoare pentru nervii britanici. Colaborarea realizată la un moment 
dat între Sir Samuel Hoare şi domnul Laval a fost văzută astfel ca o serioasă 
compromitere a acestor năzuinţe. Demisia ministrului britanic, culpabil de a fi 
căzut în cursa întinsă de primul ministru francez, a fost, în consecinţă, salutată cu o 
satisfacţie abia ascunsă. 

S-a pus însă, imediat după aceea, întrebarea şi mai îngrijorătoare, dacă 
înlocuirea lui Sir Samuel Hoare prin domnul Eden reprezintă un beneficiu pentru 
politica Germaniei. Îndoiala nu a durat mult. Prima voce autorizată care s-a auzit a 
fost a domnului Scheffer, redactorul-şef al lui „Berliner Tageblatt”, care, analizând 
în ziarul său personalitatea noului ministru de Externe englez, a ajuns la concluzia 
dezamăgită că acesta „prin întreaga sa concepţie politică, fiind un aderent al 
formulei occidentale, nu are multă înţelegere pentru nevoile de viaţă şi pentru 
realităţile aspre ale lumii germane”. 

Se poate, astfel, ca în locul îndoitei scadenţe favorabile, adică a 
simultaneităţii unei carenţe a Societăţii Naţiunilor, şi a unei contradicţii serioase de 
interese între Paris şi Londra, să rezulte o nouă întărire a organismului de la 
Geneva şi o consolidare definitivă a colaborării politice franco-engleze. Un 
asemenea rezultat ar compensa din belşug dispariţia frontului de la Stresa, realitate 
pe care astăzi, Germania nu şi-o ascunde. Este foarte interesant, din acest punct de 
                                 

8 Spaţiu al destinului (germ.). 
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vedere, articolul din „Deutsche Allgemeine Zeitung”, de la 31 decembrie, al 
domnului Silex, care, examinând situaţia Reich-ului de la acest sfârşit de an, 
formulează, fără multă dibăcie, problema cardinală a politicii sale: „Dacă cineva 
şi-ar pune astăzi întrebarea ce ar fi fost, în definitiv, mai bine pentru noi, dacă 
Anglia şi Franţa s-ar fi înţeles cu Italia sau dacă vor realiza împotriva Italiei proba 
de foc a acţiunii colective, răspunsul ar fi că amândouă sunt pentru noi deopotrivă 
de dăunătoare. În primul caz, s-ar restabili frontul de la Stresa, iar în cel de-al 
doilea s-ar căli pentru ocazia viitoare (Baldwin!) arma acţiunii colective”. 

Mărturisirea este preţioasă, mai ales pentru că este sinceră şi nesilită. 
Concluzia firească ce se impune este că politica externă de azi a Reich-ului 
înseamnă negarea oricărui sistem, oarecum organizarea haosului şi, implicit, 
crearea posibilităţilor şi libertăţii neîngrădite pentru viitor. 

Cum rămâne în acest complex de împrejurări şi de tendinţe, dezideratul unei 
apropieri de Marea Britanie, şi formula de colaborare eventuală cu aceasta. 

Audienţa acordată de cancelarul Reich-ului ambasadorului englez, la 13 
decembrie trecut, a deşteptat nu numai interesul pe care era firesc să-l trezească, ci 
acea lungă polemică de comunicate şi de presă, pe care am semnalat-o la timp 
Excelenţei Voastre. 

După cum am avut onoarea a raporta şi în telegramele mele, bilanţul acestui 
contact nu a fost prea activ. Pe de o parte, Sir Erick Phipps a dat să se înţeleagă că, 
în concordanţă cu doctrina Guvernului său, discuţiile privitoare la limitarea de 
înarmări şi la o destindere politică nu pot să mai aibă aspectul unor discuţii 
bilaterale: ele trebuiesc turnate în tiparul mai larg al unor acorduri plurilaterale şi a 
unui sistem colectiv de securitate. Pe de altă parte, cancelarul Reich-ului a crezut să 
poată afirma că în situaţia politică tulbure de astăzi, nu a sosit momentul oportun 
pentru o asemenea acţiune. Se închide, prin aceasta, capitolul acestor discuţii în 
doi, cărora evenimentele le-au dat caracterul mai mult a unor informări reciproce. 
Se pune, astfel, din nou pentru viitor, problema unei reintrări a Germaniei în 
circuitul puterilor occidentale sau a unei menţineri a izolării sale de azi, cu atât mai 
mult că, după cum o afirmă şi un cunoscut ziarist englez, Marea Britanie ar fi 
indicat la Berlin că drumul unei apropieri de Londra trece pe la Geneva. 

Faţă de această situaţie, Germania se reclamă din nou de cele 13 puncte 
formulate de cancelarul Hitler în luna mai. Ele caracterizează, de fapt, politica sa 
de pace „constituită dintr-un amestec de preocupări egoiste şi de considerente 
metafizice”. Ele consfinţesc, în acelaşi timp, poziţia de aşteptare a Reich-ului 
german, care, fără a se angaja cât de puţin, şi, totuşi, fără a înlătura nimic în mod 
definitiv, îşi rezervă dreptul nelimitat de a aştepta de la desfăşurarea viitoare a 
evenimentelor o întorsătură sau o ocazie fericită pentru Reich. 

* 

Alături de această mare preocupare a politicii germane, legată de regruparea 
de forţe în Occident, îşi fac loc cu fiecare prilej şi celelalte revendicări, trecute, 



Institutul Diplomatic Român 

 14 

deocamdată, pe un al doilea plan. Inventarul năzuinţelor de viitor ale Reich-ului 
este complet: din el, Guvernul actual nu înţelege să renunţe la nimic. Totul se 
reduce, de fapt, la un foarte complicat joc de posibilităţi, tulburat uneori de 
adevărate explozii ale opiniei publice, canalizată cu hotărâre înspre un anumit scop. 
Voi semnala, astfel, Excelenţei Voastre, importanţa ce s-a dat în Germania atât 
discursului ministrului de Externe al Austriei, domnul Berger-Waldenegg, cât şi 
expulzării din Belgia a celor patru germani, vinovaţi de agitaţii naţional-socialiste, 
din cantoanele Eupen şi Malmedy. 

Ministrul Berger-Waldenegg, vorbind încă o dată în sensul politicii de 
echilibru, care asigură astăzi suveranitatea Austriei, a arătat că se sprijină şi mai 
departe pe acţiunea concordantă a puterilor de la Stresa. A fost deajuns această 
referinţă la cunoscutul acord din anul trecut al Marii Britanii, a Franţei şi a Italiei, 
atât de odios Guvernului de la Berlin, pentru ca presa şi opinia germană să atace cu 
o violenţă disproporţionată cu însemnătatea faptului însăşi, pe ministrul austriac, 
care a cutezat să revendice protecţia străinătăţii faţă de naţiunea şi statul german. S-au 
găsit cuvinte pentru a se arunca la adresa ministrului de la Viena, acuzaţii care 
aveau înţelesul aproape ale unei trădări de neam. Acest incident, survenit foarte 
puţin timp după recepţia pe care domnul von Papen a dat-o în capitala Austriei şi la 
care, pentru întâia oară după lungă vreme, au participat preşedintele federal şi 
membrii Guvernului său, dovedeşte încă o dată cât de factic şi cât de nestabil este 
echilibrul între Reich şi între Republica austriacă. Perioadele de acalmie aparentă 
corespund, de fapt, unor perioade necesare de aşteptare şi de rezervă, în care Reich-ul 
al III-lea îşi pregăteşte armele cele mai potrivite pentru singurul scop şi pentru 
singura soluţie pe care o poate admite: unitatea politică a lumii germane. 

Tot acelaşi interes trebuie să-l acordăm lungii şi pasionatei polemici de presă 
pe care organele germane au reluat-o după încheierea procesului de la Liège, faţă 
de recenta expulzare din cantoanele pierdute, a celor patru agitatori naţional-
socialişti. Şi aceasta cu atât mai mult acum, când relaţiile belgo-germane păreau a 
fi intrat într-un făgaş mai calm. Faptul are însă o importanţă simptomatică pentru 
metoda care urmăreşte, cu orice preţ, nu numai menţinerea integrală a tuturor 
revendicărilor naţionale, chiar la Vest, cu tot Tratatul de la Locarno, ci chiar 
întreţinerea în masele poporului german şi în opinia publică a unei stări de suflet de 
permanentă luptă. 

De aceea, credem că articolul domnului Silex, care, în ultima zi a lui 
decembrie, conchidea că 1935 a fost, de fapt, un an pierdut pentru Europa, cu 
excepţia Germaniei, care a realizat elementul pozitiv şi hotărâtor al înarmării sale, 
corespunde cu punctul de vedere al conducerii Reich-ului. Atât pe planul intern, cât 
şi pe cel extern, marele factor nou pentru el este armata germană, refăcută sub 
semnul unei formidabile forţe pe continent. Cancelarul Hitler şi colaboratorii săi 
afirmă că această forţă va contribui la echilibrul Europei şi la menţinerea păcii. 
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Fără a ne recunoaşte dreptul de a-i contrazice, nu putem, totuşi, să nu deschidem un 
semn de întrebare, cu sinceră şi îndreptăţită grijă, în pragul anului care începe, 
pentru noianul de motive pe larg expuse în raportul meu de sfârşit de an nr. 3 5589, 
din 30 decembrie 1935. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii. 

 Comnen 

[Note marginale:] 
MSR; prin curier, la cabinetul domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 1–10 

9 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 21, din 4 ianuarie 1936, ora 23.50 
Înreg. la nr. 412, din 5 ianuarie 1936 

Referindu-mă la telegrama mea nr. 110. 
Aflu că Consiliul de Miniştri turc a hotărât ca nota italiană privitoare la 

libertatea de apreciere în caz de agresiune şi la compatibilitatea asistenţei cu 
Tratatul de neutralitate italo-turc, să fie comunicată Angliei pentru ca aceasta să 
cunoască desfăşurările la care poate da loc acordarea asistenţei şi să-şi arate 
punctul de vedere. Comunicarea va fi confidenţială. 

Faţă de ambasadorul Italiei, Ministerul Afacerilor Străine a promis pentru 
marţi sau miercuri răspunsul la notă, invocând dorinţa de a consulta Belgradul şi 
Atena. 

Observ în cercurile Ambasadei Italiei o pronunţată indisponibilitate faţă de 
tendinţele Turciei de a se apropia de Anglia, după ce relaţiile turco-italiene se 
strânseseră sensibil în septembrie prin declaraţiile reciproce de amiciţie şi de 
intenţii pacifice. Se reproşează Turciei de a nu fi informat din primul moment 
despre schimbul de note anglo-turc în chestiunea asistenţei şi de a se fi angajat în 
această discuţie, în afară de Geneva. 

Ataşatul militar italian, cu toate dezminţirile de la Roma, mi-a declarat că 
coincidenţa dintre consultarea statelor mediteraneene şi propunerile de la Paris este 
                                 

9 Documentul nu se publică. 
10 Vezi documentul nr. 1. 
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considerată acolo ca o dovadă a lipsei de sinceritate britanică. Italia înţelege cu atât 
mai puţin această consultare, cu cât orice gând de provocare îi este străin. Numai în 
cazul că va fi împinsă la zid ea va trebui să riposteze. 

[Note marginale:]  Filotti 
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, la St. Moritz, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 56–57 

10 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 038, din 4 ianuarie 1936 
– o anexă11 –  
Confidenţial. 

Demersul Angliei la Atena în vederea unei conlucrări în Mediterana 

Domnule Ministru, 
Nu am adus la vreme la cunoştinţa Excelenţei Voastre demersul făcut de 

către Guvernul britanic la Atena, la începutul lunii decembrie – demers privitor la o 
conlucrare a statelor mediteraneene cu Anglia în cazul unui atac al Italiei –, 
deoarece domnul Demertzis mi-a spus că ministrul Elladei la Bucureşti a fost 
însărcinat a vă comunica acest fapt. 

Tot prin domnul Collas, Excelenţa Voastră a fost informată atât de răspunsul 
mulţumitor dat de către Guvernul elen, cât şi de comunicarea făcută ministrului 
Italiei de aici. 

Acum două zile, colegul meu italian a dat secretarului general al Ministerului 
Afacerilor Străine un răspuns la comunicarea ce i se făcuse, răspuns ce a fost 
telegrafiat domnului Collas spre a fi adus la cunoştinţa Excelenţei Voastre. 

Cum acest răspuns a fost făcut verbal, am rugat pe ministrul Italiei, cu care 
am legături prieteneşti, a-mi da o notiţă ce să cuprindă instrucţiunile primite de la 
Roma, notiţă al cărei cuprins am onoarea a-l înainta aici alăturat Excelenţei Voastre. 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine mi-a spus că, după o 
înţelegere cu Guvernul de la Ankara, va da un răspuns, dar numai la punctul 4, 
arătând că Pactul de prietenie, din 1928, dă voie atât Italiei, cât şi Elladei să-şi ia 
libertatea de acţiune când e vorba de Societatea Naţiunilor. 

AMAE, Fond 71 Atena, vol. 45, f. 14-15  Langa-Răşcanu 
                                 

11 Anexa nu a fost identificată în arhivă. 
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11 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 32, din 6 ianuarie 1936, ora 21.20 
Înreg. la nr. 427, din 7 ianuarie 1936 

Urmare la telegrama mea nr. 2112. 
Am văzut astăzi pe Tevfik Rüstü Aras. Mi-a confirmat că nota italiană a fost 

comunicată Angliei şi aliaţilor balcanici împreună cu principiile răspunsului pe 
care îl va da Turcia. Deşi comunicarea făcută Angliei şi proiectul de răspuns către 
Italia corespund ideilor expuse în răspunsul la nota engleză din 8 decembrie, Turcia 
aşteaptă eventualele sugestii britanice. Guvernul turc consideră că intervenţia 
italiană este datorată, pe de o parte, temerii privitoare la intenţiile agresive ale 
Angliei, pe de altă parte dorinţei de a crea printre statele sancţioniste confuzie. 
Răspunsul turc va ţine seama de ambele motive italiene. El va da asigurări 
liniştitoare, arătând că Turcia este contra sancţiunilor militare şi că va respecta 
Tratatul de neutralitate în caz de agresiune, în afară de hotărârile Societăţii 
Naţiunilor. Tototdată, însă el va repeta în mod categoric că, în caz de provocare sau 
atac italian împotriva unui stat care aplică sancţiunile, Turcia, de acord cu 
Înţelegerea Balcanică, va interveni imediat în sprijinul acestui stat. Acest punct de 
vedere a şi fost comunicat verbal ambasadorului Italiei. 

Tevfik Rüstü Aras mi-a spus că a fost fericit să constate la Geneva, ca 
întotdeauna, de altfel, deplinul acord cu Excelenţa Voastră. Comunicatul dat în 
urma şedinţei prezidată de Domnia Voastră a fost de mare folos pentru orientarea 
Societăţii Naţiunilor şi dezbaterii Camerei Comunelor. El crede că pentru garantarea 
păcii toate statele au datoria să ţină Italiei un limbaj ferm, care să nu-i îngăduie 
iluzia de a putea arunca confuzie în rândurile Societăţii Naţiunilor. De altfel, are 
impresia că Italia devine mai realistă şi nu mai ameninţă cu război în caz de 
embargo pe petrol. În ceea ce priveşte tratatele de neutralitate şi Pactul Ligii, 
punctul de vedere turc a fost studiat în legătură cu Tratatul de neutralitate turco-
sovietic, în momentul intrării Turciei în Societatea Naţiunilor. El a fost precizat 
într-o scrisoare adresată atunci de Aras lui Litvinov şi care a fost depusă la Geneva. 

În fine, ministrul Afacerilor Străine a declarat că se felicită de faptul că nu a 
legat adeziunea leală a Turciei la aplicarea principiilor pactului de condiţii speciale, 
cum ar fi înarmarea Strâmtorilor. 
 Filotti 

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 58–59 
                                 

12 Vezi documentul nr. 9. 
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12 
SECRETARUL DE LEGAŢIE, DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DIN MOSCOVA,  
ION POPESCU-PAŞCANI, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 42, din 6 ianuarie 1936, ora 21.20 
Înreg. la nr. 430, din 7 ianuarie 1936 

Presa sovietică a reprodus pe larg şi comentat cu satisfacţie mesajul adresat 
Congresului de preşedintele Roosevelt. Jurnalul de limbă engleză „Moscow News”, 
într-un articol de fond, după ce arată că acest mesaj va avea un mare răsunet în lumea 
întreagă, crede însă că în Germania, Italia şi Japonia el nu va produce mare plăcere. În 
orice caz, conchide ziarul sovietic, concepţia de pace a preşedintelui Roosevelt este o 
concepţie binevenită pentru cele nouă zecimi din populaţia lumii. 

Dacă satisfacţia presei sovietice este logică, dat fiind că Statele Unite 
condamnă agresiunea în mod tot atât de hotărât ca şi Sovietele, nu se remarcă mai 
puţin şi cu această ocazie grija acestora de a căuta în comentariile favorabile ce 
publică la adresa Guvernului american să facă să se uite pe cât posibil încordarea de 
astă toamnă survenită între cele două ţări din cauza congresului Kominternului13. 

[Note marginale:]  Popescu-Paşcani 
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 4, f. 2 

13 
NOTA LEGAŢIEI ROMÂNIEI DE LA MOSCOVA, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

N. nr. 3 172, din 7 ianuarie 1936 
Secret. 

Informaţii de la Comisariatul de Externe14 

Moscova este atinsă în amorul ei propriu de faptul că n-a fost invitată la 
Conferinţa navală de la Londra15. Guvernul sovietic spera că delegaţii Franţei vor 
                                 

13 Cel de-al VII-lea congres al Kominternului s-a desfăşurat între 25 iulie-21 august 1935. Cu 
acel prilej, Ghiorghi Dimitrov, dar şi alţi vorbitori, au formulat critici dure la adresa politicii 
promovată de către preşedintele Roosevelt, afirmând că „politica lui Roosevelt cuprinde elemente 
fasciste”, Fernando Claudin, La crise du mouvement communiste. Du Komintern au Kominform, Paris, 
François Maspero, 1972, p. 217; G.M. Adibekov, E.N. Şahnazarova, K.K. Şirina, Organizaţionnaia 
struktura Kominterna, 1919-1943, Moscova, ROSSPEN, 1997, p. 179–182. 

14 Corect, Comisariatul poporului pentru Afacerile Străine. 
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propune conferinţei să nu se lipsească de colaborarea URSS. Se pare, de altfel, că 
delegaţii francezi au încercat terenul, dar s-au izbit de opoziţia fermă a Japoniei şi 
chiar de un refuz discret al Angliei. 

Guvernul sovietic vrea să răspundă acestui afront cu un gest energic: 
şantierele din Leningrad, Nikolaev şi Sevastopol au pus în construcţie noi 
submarine şi au început modernizarea celor vechi. 

* 

Se comentează – cu enervare – la Moscova refuzul Guvernului abisinian de a 
permite urmărirea operaţiilor militare de către corespondenţii gazetelor sovietice. 
În cercurile Comisariatului de Externe se crede că în spatele acestui refuz se 
găseşte sugestia Angliei. 

* 

Direcţia personalului din Comisariatul de Externe prepară o mare mişcare în 
diplomaţie. Se pare că Davtian va fi înlocuit la Ambasada din Varşovia, iar Minki 
va fi rechemat de la Montevideo. De asemenea, a fost rechemat Skvirsky, 
consilierul Ambasadei din Washington. 

* 

Tentativele de lansare a unui împrumut sovietic pe piaţa franceză au eşuat. 
Înlocuitorul reprezentantului comercial sovietic la Paris – care raportase în diferite 
rânduri la Moscova că împrumutul are toate şansele de reuşită – a fost destituit. În 
locul lui a fost numit Nuller. 

* 

Exportul de grâu sovietic în Franţa a scăzut cu 30%. Explicaţia se găseşte în 
nevoile interne ale Rusiei Sovietice: 

• Pe de o parte, sporirea acestor nevoi în legătură cu lichidarea cartelelor de 
pâine. 

• Pe de altă parte, stockajul de grâne în Extremul Orient, în vederea 
războiului cu Japonia. 

* 

Sovietele speră că politica agresivă a Japoniei va atrage de partea lor simpatia 
Angliei. 

* 

Bogomolov, ambasadorul sovietic la Nanking, a fost înlocuit pentru că nu a 
reuşit să obţină iscălitura Guvernului chinez pe tratatul secret care recunoştea 
„interesele specifice” ale URSS-ului în Turkestanul chinezesc. 
                                 

15 Diplomatul român se referă la Conferinţa internaţională de la Londra, privind limitarea 
armamentelor navale, desfăşurată între 9 decembrie 1935-25 martie 1936. 
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Guvernul din Nanking promisese această iscălitură, dar s-a răzgândit în 
ultimul moment. În prezent, Sovietele au reînceput tratativele, sperând să obţină un 
protectorat camuflat asupra Turkestanului chinezesc şi luând, astfel, înaintea Japoniei. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 4, f. 3-4 

14 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 55, din 8 ianuarie 1936, ora 21.35 
Înreg. la nr. 890, din 9 ianuarie 1936 

Ministrul Afacerilor Străine mi-a comunicat azi că, după informaţiile primite 
din mai multe capitale, o misiune militară bulgară sub conducerea colonelului 
Boicev, inspectorul armamentului, ar fi vizitat în cursul lunii septembrie Roma, 
Paris, Viena, Praga, Berlin şi Budapesta pentru a cumpăra armament. Materialul 
comandat în Italia a fost descărcat la Varna. În Germania, s-au comandat 25 de 
avioane Heinkel şi... (lipsă în text). Reprezentantul Uzinelor Krupp a sosit la Sofia 
pe 28 octombrie. După aceleaşi informaţii, Bulgaria a cumpărat în cursul lunii 
septembrie, în Cehoslovacia, o cantitate considerabilă de cartuşe Manlicher, 40 de 
motoare de avioane Walters şi 150 de puşti-mitraliere. Acest material ar fi părăsit 
teritoriul cehoslovac ca fiind destinat unei alte ţări decât Bulgaria. Pe de altă parte, 
următorul material, provenind din Cehoslovacia, ar fi sosit în ultimele luni în 
Bulgaria: 15 motoare de avioane tip Mars, 50 mitraliere cu motociclete, 90 vagoane 
obuze şi cartuşe. Dat fiind interesul nostru comun în chestiunea armamentelor 
bulgare şi relaţiile noastre mai strânse cu Cehoslovacia, ministrul Afacerilor 
Străine a rugat pe ministrul Iugoslaviei şi pe mine să întrebăm guvernele noastre 
dacă posedă informaţii despre aceste comenzi şi care este punctul lor de vedere. Mi 
s-a adăugat că furniturile cehoslovace par a fi anterioare comunicării făcute de 
Guvernul cehoslovac la Belgrad şi, probabil, la Bucureşti, comunicare transmisă 
aici şi la Atena de miniştrii Iugoslaviei. 

Domnul Aras a răspuns atunci că Turcia nu poate admite furnitura către 
Bulgaria decât dacă: 

1) Cantităţile sunt în limita permisă de Tratatul de la Neuilly; 
2) Preţurile nu sunt mai favorabile decât cele oferite altor state; 
3) Mărfurile cumpărate în compensare din Bulgaria nu prejudiciază exportul 

turcesc în Cehoslovacia. 
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Rog comunicaţi telegrafic informaţiile zise şi instrucţiuni. 

[Note marginale:]  Filotti 
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 61–62 

15 
SUBSECRETARUL DE STAT 

AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU,  
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI 

T. nr. 847, din 8 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 272, din 4 ianuarie 1936 
Strict confidenţial şi personal. 

Exclusiv, spre ştiinţa dumneavoastră, vă încunoştiinţez că am comunicat 
miniştrilor Iugoslaviei şi Cehoslovaciei punctul nostru de vedere cu privire la 
regenţa Principelui Starhemberg. 

Domnul ministru Titulescu împărtăşeşte îngrijorarea Iugoslaviei cu privire la 
regenţa Principelui Starhemberg, cu atât mai mult cu cât, potrivit unor informaţii ce 
i-au parvenit de curând, ministrul Franţei la Viena este câştigat de ideea unei 
regenţe a Principelui Starhemberg. 

Am adăugat că domnul ministru Titulescu găseşte periculoasă această idee 
pentru că regenţa implică ţinerea locului unui monarh. Şi când, pe de o parte, 
familia Habsburg şi-a pus candidatura la tronul Austriei şi este tratată ca familie 
domnitoare, şi când, pe de altă parte, sentimentele exprimate până acum în Austria 
sunt favorabile monarhului candidat, cu greu se poate vedea în regenţa Principelui 
Starhemberg altceva decât o pregătire a întoarcerii Habsburgilor. 

Domnul Titulescu nu tăgăduieşte posibilitatea ca, odată regent, Starhemberg 
să nu lucreze pe cont propriu împotriva Habsburgilor, dar această posibilitate îi 
pare foarte rea. 

Aşa fiind, regenţa lui Starhemberg nu constituie o soluţie în sensul deciziilor 
de la Bled16, ci este un act plin de riscuri, care, dacă ar reuşi să înlăture pe Habsburgi, 
ar echivala cu un câştig la loterie. Or, nu se pot pune la loterie interesele Micii 
                                 

16 Diplomatul român face referire la poziţia comună adoptată de statele Micii Înţelegeri faţă de 
restaurarea monarhiei austro-ungare, sub conducerea lui Otto de Habsburg, în urma Consiliului 
Permanent al Micii Înţelegeri de la Bled, din 30 august 1935. Potrivit comunicatului oficial, România, 
Cehoslovacia şi Iugoslavia au hotărât să se opună revenirii la tron a Habsburgilor „cu toate forţele 
lor”, Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, ed. George Macovescu ş.a., Bucureşti, Ed. Politică, 
1967, p. 43–44. 
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Înţelegeri într-o chestiune în care am fost întotdeauna unanimi să o considerăm 
primejdioasă nouă. 

Declaraţiile primului ministru Hodža arată însă că pe această chestiune nu există 
unanimitate în sânul Micii Înţelegeri. Propunerea domnului Hodža de a ne adresa 
Consiliului ambasadorilor ar putea fi acceptată dacă domnul Hodža crede, împreună cu 
Stoiadinović şi cu domnul Titulescu, că regenţa Starhemberg este pregătirea întoarcerii 
Habsburgilor. De altminteri, dacă ar fi vorba numai să reamintim deciziile de la Bled, 
riscăm ca Consiliul ambasadorilor să ne răspundă că regenţa Principelui Starhemberg 
este, aşa cum crede şi domnul Hodža, o împiedicare a revenirii Habsburgilor. 

Atunci, la ce bun acest demers? 
Părerea domnului Titulescu se rezumă la următoarele trei puncte: 
Domnul Stoiadinović să convingă pe domnul Hodža că regenţa Principelui 

Starhemberg este pregătirea reîntoarcerii Habsburgilor. 
Toţi trei miniştri ai Afacerilor Străine ai Micii Înţelegeri să facă un demers la Paris 

pentru a tăia scurt susţinerea Franţei în favoarea planului de regenţă Starhemberg. 
Odată acest nexum tăiat la Paris, un demers al celor trei miniştri ai Micii 

Înţelegeri la Viena. 
Împărtăşind punctul de vedere al domnului ministru Titulescu miniştrilor 

Cehoslovaciei şi Iugoslaviei, am avut grijă de a lucra în aşa fel încât acţiunea României 
să apară, bineînţeles, ca expresie a convingerii ei, dar, mai ales, ca un sprijin dat 
Iugoslaviei, deoarece domnul Titulescu nu ar dori să debuteze în raporturile sale cu 
domnul Hodža printr-o controversă personală, în care părerile lor sunt atât de deosebite 
(aceasta ca chestiune de formă şi de tactică, căci, în fond, România trebuie să lucreze în 
aşa fel încât, credincioasă directivelor fixate în comun de Mica Înţelegere, să înlăture 
înapoierea Habsburgilor fie pe cale directă, fie pe cale indirectă). 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 11, f. 68–70 

16 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 51, din 9 ianuarie 1936, ora 01.35 
Înreg. la nr. 891, din 9 ianuarie 1936 
Strict confidenţial. 

Prezenta telegramă a fost transmisă domnului ministru Titulescu. 
Cu ocazia conversaţiei ce am avut astă seară cu preşedintele Consiliului de 

Miniştri, acesta a ţinut a mă pune la curent cu stadiul conversaţiilor dintre Ankara 
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şi Roma, cu privire la demersul făcut de Guvernul italian pe lângă Guvernul turc, 
prin care cel dintâi a căutat să probeze că ar exista o contradicţie între acceptarea 
de către turci a notei britanice şi Pactul de amiciţie şi neagresiune dintre Turcia şi 
Italia. Stoiadinović mi-a spus că, înainte de a da un răspuns Guvernului italian, 
Tevfik Aras s-a adresat Guvernului englez sub forma unei comunicări care, în fond, 
constituie o întrebare prin care Turcia voieşte să fie asigurată de protecţia Angliei 
şi anume: dacă angajamentul luat de Turcia de a veni în ajutorul Angliei în cazul 
unui atac neprovocat din partea Italiei corespunde unui angajament reciproc luat de 
Anglia în caz când Turcia ar fi atacată de Italia. Stoiadinović vede în acest demers 
dorinţa Turciei de a nu vorbi singură cu Roma şi de a asocia Anglia în cazul unei 
tensiuni eventuale. Considerând această atitudine justificată şi înţeleaptă, preşedintele 
Consiliului de Miniştri a răspuns lui Tevfik Aras că este de acord şi că aprobă acest 
demers, adăugând că în conversaţia ce va avea cu ministrul Angliei la Belgrad, şi 
deşi chestiunea nu s-a pus încă pentru Iugoslavia, va insista asupra reciprocităţii 
între Anglia şi statele angajate prin acordul stabilit, deoarece dânsul consideră că 
ţara sa ar fi în aceeaşi situaţie ca şi Anglia în caz de atac din partea Italiei. 

Gurănescu 
AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, f. 24–25 

17 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T17. nr. 62, din 9 ianuarie 1936, ora 18.30 
Înreg. la nr. 1 193, din 9 ianuarie 1936 

Am fost convocat împreună cu colegii din Înţelegerea Balcanică de secretarul 
general al Ministerului Afacerilor Străine, care ne-a comunicat că apropiata 
căsătorie a surorii Regelui Albaniei cu fiul mai mic al fostului sultan, Abdul 
Hamid, lezează interesele Turciei. Corpul diplomatic din Tirana a fost invitat 
pentru sâmbătă seara 11 ianuarie la un dineu de gală. La acest dineu, ministrul turc 
nu va asista şi nici locţiitorul său. El a şi părăsit Tirana. Apelând la solidaritatea 
Înţelegerii Balcanice, Guvernul turc sugerează ca miniştrii României, Iugoslaviei şi 
Greciei să nu asiste nici ei la dineu, invocând un motiv de boală sau plecând din 
Tirana. Ei ar putea delega pe însărcinaţii cu afaceri. Cum Guvernul turc pune mare 
preţ pe satisfacerea acestei dorinţe, am judecat că ea nu poate fi refuzată. 
                                 

17 Textul telegramei a fost transmis şi lui Nicolae Titulescu, la Saint Moritz (telegrama nr. 1 193, din 
9 ianuarie 1936), cerându-i-se instrucţiuni: „Vă rugăm dispuneţi să ni se telegrafieze instrucţiunile 
dumneavoastră pentru a telegrafia chiar astă seară lui Aurelian, dat fiind că o întârziere ar putea găsi pe 
ministrul nostru la Tirana în situaţia de a fi acceptat invitaţia”, AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 25.  
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În caz când veţi fi de acord, rog a da instrucţiuni urgent ministrului nostru la 
Tirana, timpul fiind foarte scurt. 

Filotti 
AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 63 

18 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 222, din 9 ianuarie 1936, ora 20.50 
Înreg. la nr. 1 196, din 10 ianuarie 1936 

Ca urmare la telegrama mea nr. 6218. 
Guvernul turc crede că Regele Albaniei, neavând descendent direct, urmăreşte să 

proclame pe noul său cumnat, Principele Abid, fiul lui Abdul Hamid, ca moştenitor al 
tronului. 

Aducerea unui membru al familiei imperiale otomane pe tronul Albaniei, ar fi 
tot atât de primejdioasă pentru Turcia ca şi Restaurarea Habsburgilor pentru Mica 
Înţelegere. Ea ar putea trezi vechi sentimente dinastice şi ar provoca complicaţii în 
Turcia şi printre musulmanii din Balcani. 

Se consideră aici că acest gând nu este străin de MS Regele Zogu, care, ca 
orice întemeietor de dinastie, doreşte să-şi înnobileze familia. 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine, anunţând că Turcia s-a 
solidarizat cu România şi Iugoslavia în chestiunea Habsburgilor, mi-a spus că 
Turcia aşteaptă un sprijin egal din partea lor în această chestiune. 

Cred că statele Înţelegerii Balcanice vor trebui să se concerteze în vederea 
unui demers colectiv sau separat la Tirana, arătând că Înţelegerea Balcanică nu 
admite Restaurarea familiei imperiale otomane în Albania. 

Colegul meu iugoslav înclină să atribuie afacerea unei intrigi italiene. 
Informaţiile primite azi anunţă că Italia a consimţit zilele acestea Albaniei un 
împrumut de 50 milioane franci şi furnituri de echipament militar. 

Socotesc că adeziunea noastră imediată la punctul de vedere turc, ar constitui 
o fericită manifestare de solidaritate şi ar lega şi mai mult Turcia în chestiunea 
Habsburgilor. 

Vă rog să-mi telegrafiaţi instrucţiuni. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 23–24 
                                 

18 Vezi documentul nr. 17. 
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19 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 42, din 9 ianuarie 1936  
Înreg. la nr. 1 339, din 10 ianuarie 1936 
Secret. 

Cu ocazia vizitei mele la Ministerul Afacerilor Străine, Tevfik Rüstü Aras 
mi-a spus că a căzut de acord la Geneva cu Excelenţa Voastră ca să prevadă în 
Convenţia militară ca cel puţin ½ din forţele pe care România se obligă să le 
trimită împotriva Bulgariei să fie concentrate dincolo de Dunăre, în Dobrogea. 

În urma acestui compromis între punctul de vedere turcesc şi cel român, 
rezervele formulate la Belgrad de ambele părţi, pierzându-şi justificarea, ele 
urmează să fie suprimate. 

Guvernul turc roagă Guvernul român să pună la punct textul convenţiei 
militare, în sensul celor stabilite de Excelenţa Voastră cu domnul Tevfik Aras şi să 
pregătească în forma şi sub motivele aparente ce i se vor părea mai potrivite, 
invitaţia în România a şefilor de State Majore ai Înţelegerii Balcanice, spre a 
proceda la semnarea convenţiei militare. 

Mareşalul Fevzi Paşa, generalissimul armatei turce, va primi în acest scop 
depline puteri din parte preşedintelui Republicii turce, contrasemnate de ministrul 
Afacerilor Străine. 

Dacă şi ceilalţi şefi de Stat Major vor primi depline puteri similare, mi-a spus 
Tevfik Rüstü Aras, semnarea va echivala cu ratificarea instantanee a convenţiei de 
către şefii statelor contractante, ceea ce va permite imediat intrarea ei în vigoare. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la St. Moritz; la Marele Stat Major. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 65–66 

20 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,  

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 60, din 10 ianuarie 1936, ora 20.00 
Înreg. la nr. 1 347, din 11 ianuarie 1936 

Am fost convocat urgent la Foreign Office pentru a vedea pe ministrul 
Afacerilor Străine, căruia i-am făcut obişnuita vizită de curtenie după instalarea sa. 



Institutul Diplomatic Român 

 26 

În cursul unei convorbiri foarte cordiale, depăşind formulele uzuale de 
politeţe, domnul Eden mi-a comunicat: 

1. Până acum, Cabinetul britanic nu a luat încă o hotărâre definitivă în ceea 
ce priveşte sancţiunile asupra petrolului; 

2. Un Consiliu de Cabinet se va întruni miercurea viitoare pentru a decide 
atitudinea de luat faţă cu toate problemele care vor veni în discuţia 
viitorului Consiliu al Societăţii Naţiunilor; 

3. Domnul Eden crede că va trebui cercetată şi părerea experţilor asupra 
disponibilităţilor actuale petroliere. 

Domnia Sa mi-a împărtăşit apoi satisfacţia de a revedea la Geneva pe domnul 
ministru Titulescu, cu care se bucură că poate continua colaborarea fructuoasă de 
până acum. 

Transmisă domnului ministru Nicolae Titulescu. 

Laptew 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 
AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 17 

21 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Saint Moritz 
T. nr. 11, din 11 ianuarie 1936, ora 07.25 
Înreg. la nr. 1 526, din 11 ianuarie 1936 

Răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 89019. 
În convorbirile ce a avut cu mine, ministrul Cehoslovaciei mi-a declarat 

categoric că Cehoslovacia a refuzat să vândă armament Bulgariei. Când a fost 
vorba de comanda Bulgariei, a câtorva tunuri în Franţa, ministrul Cehoslovaciei 
mi-a spus că preferă ca comanda să fie făcută în Franţa pentru ca ţara lui să nu 
devină antipatică opiniei publice româneşti ca fiind una ce înarmează Bulgaria. 

Aşa fiind, precizia informaţiilor din telegrama lui Filotti mă surprinde. 
Cehoslovacia este o ţară prea serioasă pentru ca să nu ştie că se poate cumpăra 
armament prin intermediar. 
                                 

19 Vezi documentul nr. 14. 
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Aşa fiind, rog a cere ministrului Cehoslovaciei toate informaţiile şi a le 
transmite de urgenţă la Ankara. 

Amiciţii. 

Titulescu 
AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 34 

22 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Saint Moritz 
T. nr. 10, din 11 ianuarie 1936, ora 09.25 
Înreg. la nr. 1 510, din 11 ianuarie 1936 

Răspuns la telegrama dumneavoatră nr. 1 19620. 
Consider şi eu că Restaurarea vechii familii imperiale otomane în Albania 

constituie o tentativă de a reface Europa [de] dinainte de război şi că are o mare 
analogie cu problema restaurării Habsburgilor. 

Guvernul român este gata a da sprijinul său politic Turciei, alături de 
Iugoslavia şi Grecia. Ar fi bine ca o concertare între statele balcanice să aibă loc 
înainte ca demersul să fie făcut. 

Titulescu 
AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 236 

23 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 76, din 11 ianuarie 1936, ora 21.52 
Înreg. la nr. 1 552, din 12 ianuarie 1936 

Urmare la telegrama mea nr. 3221. 
Ministrul Afacerilor Străine, Tevfik Rüstü Aras, m-a informat că Anglia a 

remis Ambasadei Turciei la Londra răspunsul la comunicarea turcă în chestiunea 
                                 

20 Vezi documentul nr. 18. 
21 Vezi documentul nr. 11. 
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notei italiene. Din rezumatul telegrafic primit rezultă că Anglia înţelege să-şi 
asume obligaţii de contra-asigurare faţă de statele din Mediterana, în caz de 
agresiune intaliană. Nota conţine, de asemenea, o serie de argumente combătând 
teza italiană relativ la libertatea de apreciere pe care articolul 16 ar îngădui a se 
introduce. 

Ministrul Afacerilor Străine este satisfăcut de acest răspuns, pe care ni-l va 
comunica în întregime mâine sau luni împreună cu răspunsul său către Italia, 
dorinţa lui fiind de a proceda de acord cu statele Înţelegerii Balcanice. 

Ambasadorul Italiei manifestă aici impacienţă faţă de întârzierea răspunsului 
turc. I s-a explicat că această întârziere este datorată consultării cu aliaţii balcanici 
şi vizitei ministrului Afacerilor Străine al Afganistanului, care a ocupat toată 
săptămâna. 

Domnul Tevfik Rüstü Aras mi-a mai spus că stabilirea garanţiei de sprijin 
mutual este absolut necesară faţă de desfăşurarea conflictului. Aceasta nu înseamnă 
că acţiunea de conciliere trebuie să înceteze. 

Domnia Sa are chiar unele sugestii pe care le va spune Excelenţei Voastre 
înainte de sesiunea Consiliului. 

Va pleca, probabil, miercuri de aici. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la St. Moritz, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 75-76 

24 
SUBSECRETARUL DE STAT AL 

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU, 
CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI DE LA BELGRAD ŞI ATENA 

T. nr. 1 542, din 11 ianuarie 1936. 

Pentru informarea dumneavoastră. 
Ministrul nostru la Ankara ne-a telegrafiat la 9 ianuarie22 că, fiind convocat 

împreună cu colegii săi din Înţelegerea Balcanică de către secretarul general al 
Ministerului Afacerilor Străine, acesta le-a comunicat că apropiata căsătorie a 
surorii Regelui Albaniei cu fiul mai mic al fostului sultan Abdul Hamid lezează 
interesele Turciei. Astfel fiind, nici ministrul Turciei la Tirana, nici locţiitorul său 
nu vor asista la masa de gală din 11 ianuarie, şi ministrul Turciei va părăsi Tirana. 
                                 

22 Vezi documentul nr. 17. 
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În urma acestui demers, am telegrafiat ministrului nostru la Tirana că suntem de 
acord cu cererea Guvernului turc, presupunând că Grecia şi Iugoslavia sunt de acord.  

Am lăsat la aprecierea domnului Aurelian dacă este mai oportun a invoca un 
motiv de boală sau a pleca din Tirana. Pentru ca solidaritatea balcanică să apară mai 
deplină, am socotit preferabil să nu ia parte la masa de gală nici însărcinaţii cu afaceri. 

Ministrul nostru la Tirana ne-a telegrafiat ieri seară că a căzut de acord cu 
colegii săi iugoslav şi grec de a nu lua parte la dejun, deşi colegii săi nu primiseră 
ştiri de la Guvernul lor cu privire la demersul făcut de Guvernul turc. 

Miniştrii României şi al Greciei vor părăsi Tirana pentru câteva zile, iar 
ministrul iugoslav, fiind reţinut la Tirana, va invoca o boală. Însărcinatul cu afaceri 
al Cehoslovaciei se va abţine, de asemenea, spre a afirma solidaritatea Micii 
Înţelegeri cu Înţelegerea Balcanică. 

Comunicându-vă cele ce preced, adaug că Guvernul turc crede că Regele 
Albaniei, neavând descendenţi direcţi, urmăreşte proclamarea noului său cumnat ca 
moştenitor al tronului, ceea ce ar însemna pentru Turcia o primejdie asemănătoare 
cu cea a restaurării Habsburgilor pentru Mica Înţelegere. Dat fiind că Turcia s-a 
solidarizat cu România şi Iugoslavia în chestiunea Habsburgilor, Guvernul turc 
aşteaptă un sprijin egal din partea lor în această chestiune şi crede că statele Înţelegerii 
Balcanice vor trebui să se concerteze în vederea unui demers la Tirana, arătând că 
Înţelegerea Balcanică nu admite Restaurarea familiei imperiale otomane în Albania. 

Am comunicat legaţiei noastre din Ankara că socotim şi noi că Restaurarea 
fostei familii imperiale otomane în Albania ar constitui o tentativă de a reface 
Europa [de] dinainte de război, prezentând astfel o mare analogie cu problema 
restaurării Habsburgilor. Suntem gata a da Turciei sprijinul nostru politic, alături de 
Iugoslavia şi Grecia. Considerăm că ar fi bine să aibă loc o concertare între statele 
Înţelegerii Balcanice înainte de a face demersul la Tirana. 

Rădulescu 
AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 39-41 

25 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 35, din 11 ianuarie 1936, ora 14.40 
Înreg. la nr. 1 539, din 11 ianuarie 1936 

Ca răspuns la telegrama dvs. nr. 84723. 
Domnul Krofta era deja pus în curent cu punctul de vedere al nostru. El este 

perfect de acord cu primul ministru şi cu preşedintele Republicii cehoslovace, ca să 
                                 

23 Vezi documentul nr. 15. 
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procedăm în cea mai strânsă legătură într-o chestiune aşa de importantă pentru 
Mica Înţelegere. Hodža nu înţelege a menţine părerea sa, mai ales că forma duce la 
acelaşi rezultat. I-am sugerat cele trei propuneri ale domnului Titulescu, pe care 
Krofta le admite, dar doreşte ca ele să fie exprimate cu toate detaliile, ca să poată fi 
aduse la cunoştinţa celor în drept. Aşa, el crede că la Paris demersul ar trebui să fie 
separat, pe când la Viena colectiv sau, în orice caz, identic. 

El aşteaptă ca propunerea să vină completă şi detaliată. 

Emandi 

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la St. Moritz, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 11, f. 43 

26 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 46, din 11 ianuarie 1936, ora 14. 40 
Înreg. la nr. 1 540, din 11 ianuarie 1936 

Krofta mi-a spus astăzi că vizita lui Schuschnigg nu are nici o parte politică şi 
că va fi primit în mod cu totul privat. 

Dată fiind situaţia Austriei, nu este exclus ca Schuschnigg să deschidă vreo 
convorbire politică, ceea ce, fireşte, n-ar fi displăcut aici; până acum, n-ar fi nici o 
indicaţie. În orice caz, Krofta spune că preşedintele Republicii cehoslovace a 
repetat încă odată că nu se poate face nimic fără asentimentul perfect al Micii 
Înţelegeri. 

Emandi 

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la St. Moritz, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 11, f. 45 
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27 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 37, din 11 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 02 472, din 16 ianuarie 1936 

Ungaria şi vizita domnului Schuschnigg la Praga 

Domnule Ministru, 

Vizita cancelarului Austriei la Praga şi posibilitatea unei apropieri între 
Austria şi Cehoslovacia neliniştesc pe conducătorii politicii externe maghiare. 
Pentru a semăna neîncredere la Praga în sinceritatea intenţiilor domnului 
Schuschnigg, domnii Gömbös şi Kanya au recurs la o mică stratagemă 
„machiavelică”: presa maghiară a publicat un fel de comunicat „inspirat”, că 
baronul Berger-Waldenegg, ministrul de Externe al Austriei, va sosi în cursul lunii 
ianuarie în Ungaria, invitat fiind de domnii Gömbös şi Kanya. Deşi această vizită 
va avea caracter particular, ministrul Austriei va profita de ocazie pentru a avea 
conversaţii politice cu conducătorii Ungariei. 

Baronul Berger a înţeles imediat manevra, care trebuia să provoace la Praga 
impresia că Austria face o politică de duplicitate şi să producă, deci, o atmosferă de 
răceală în jurul vizitei domnului Schuschnigg. În consecinţă, ministrul de Externe 
austriac a inspirat, prin canalul Agenţiei Havas, o telegramă de dezminţire a vizitei 
în Ungaria, „care nu este deloc proiectată întrucât nu există în momentul de faţă 
nici o chestiune de discutat între cele două state”. 

Acest schimb de „informaţii inspirate” merită să fie reţinut pentru două 
motive: 

1. Unul, dovedind marele preţ ce Austria pune pe succesul vizitei domnului 
Schuschnigg la Praga, ceea ce arată importanţa evenimentului; 

2. Celălalt, ca material de ilustrare pentru metodele de lucru incorecte ale 
politicii externe ungare, care merge chiar până acolo a publica în mod 
intenţionat ştiri false despre deplasările ministrului de Externe al unei ţări, 
care se află cu Ungaria în legături de strânsă şi specială prietenie. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii. 

Grigorcea 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 34, f. 161–162 
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28 
LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA BUENOS AIRES  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 43, din 11 ianuarie 1936 
Confidenţial. 

Drept urmare la raportul acestei legaţii, nr. 2 28324, din 28 decembrie 1935, 
am onoarea a înainta Excelenţei Voastre textul decretului dat de Guvernul 
Republicii Uruguay şi textul notei reprezentantului sovietic la Montevideo, ambele 
în legătură cu ruperea relaţiilor diplomatice dintre URSS şi mai sus citata republică 
sud-americană. 

Am avut, posterior acestor evenimente, patru conversaţii extrem de 
interesante cu următoarele persoane: 

1. Domnul Saavedra Lamas, ministrul Afacerilor Străine al Argentinei; 
2. Domnul Elio, ministrul Afacerilor Străine al Boliviei, care se găseşte, 

actualmente, la Buenos Aires; 
3. Domnul Gibson, ambasadorul Statelor Unite ale Americii de Nord în 

Brazilia, actualmente delegat la Conferinţa de Pace din Buenos Aires; 
4. Domnul Alberto Cariola, amabasadorul Chile în Argentina. 
Din toate aceste conversaţii, se pot desprinde următoarele păreri de fond, care 

au determinat ruperea relaţiilor dintre cele două state: 
a) Indiscutabilul trafic şi propaganda făcută de reprezentanţa sovietică din 

Montevideo atât în Uruguay, cât şi în Brazilia şi Argentina, în favoarea 
comunismului. 

b) Încercarea de a provoca dezordini în rândurile armatei şi marinei militare 
a Argentinei. 

c) Acest fapt s-a mai repetat aici în anul 1925, şi la acea epocă Guvernul 
argentinian, fără a declara starea de asediu, a procedat, prin organele 
poliţieneşti şi militare, la o adevărată curăţare a elementelor comuniste, 
prin omorârea lor cu ocazia diverselor descinderi şi ciocniri. 

d) Au fost suprimate în acest mod, fără multe forme, peste două mii cinci 
sute de comunişti sau bănuiţi de comunism. 

e) Actualmente, faţă de încercările elementelor comuniste de a provoca 
dezordini în rândurile armatei şi marinei, Guvernul argentinian este 
hotărât a proceda la stârpirea lor din această republică, în acelaşi mod ca 
şi anul 1925. 

f) Constatarea cu o serie de acte compromiţătoare a amestecului reprezentanţei 
diplomatice sovietice din Montevideo, în ultima încercare de revoluţie din 
Brazilia. 

                                 
24 Documentul nu se publică. 
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g) Un consens unanim a tuturor statelor americane pentru îndepărtarea 
Sovietelor din America de Sud. 

Atât domnul Saavedra Lamas, cât şi domnul Gibson şi-au manifestat 
îngrijorarea ca România să nu aibă tulburări interne, cu caracter comunist, puse la 
cale cu ajutorul noii reprezentanţe sovietice de la Bucureşti, care nu va înceta un 
singur moment să-şi pună în aplicare planurile de propagandă comunistă. 

Domnul Gibson, mi-a adăugat în mod confidenţial că a scris de acum cinci 
săptămâni preşedintelui Roosevelt, prevenindu-l de ceea ce se va întâmpla în 
Brazilia şi arătând că sunt fapte puse la cale de Soviete. 

Având în vedere cele de mai sus, şi, în special, faptul că noi urmărim o politică 
de apropiere a statelor sud-americane de punctul nostru de vedere, în chestiunea unei 
eventuale discuţii a revizuirii tratatelor, cred că ar fi prudent ca în dezbaterile ce vor 
avea loc la Geneva, în legătură cu această chestiune, să ne ţinem complet deoparte, 
pentru a nu da impresia că susţinem pe Soviete în contra sud-americanilor. 

Inutil să adaug că argumentul din nota ministrului Minkin către Guvernul 
uruguayan, referitor al faptul că între Guvernul sovietic şi Internaţionala Comunistă 
nu există nici un fel de legături, este privit de toate guvernele sud-americane ca 
lipsă totalmente de seriozitate. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

AMAE, Fond 71 Buenos Aires, vol. 1, f. 80 

29 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Saint Moritz 
T. nr. 13, din 12 ianuarie 1936, ora 19.30 
Înreg. la nr. 1 569, din 13 ianuarie 1936 

Răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 1 54325. 
Bineînţeles, suntem de acord şi, în consecinţă, rog binevoiţi a da instrucţiuni 

lui Cesianu ca, împreună cu colegii săi iugoslav şi cehoslovac, sa făcă la Paris un 
demers împotriva Regenţei Principelui Starhemberg. 

Veţi utiliza în acest scop argumentele mele din telegrama mea nr. 23226. 

Titulescu 
AMAE, Fond 71/1935-A.1., vol. 272, f. 2237 
                                 

25 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
26 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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30 
SECRETARUL DE LEGAŢIE, 

DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA MOSCOVA,  
ION POPESCU-PAŞCANI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 113, din 12 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 1 573, din 13 ianuarie 1936 

Aseară a avut loc la Kremlin deschiderea sesiunii a II-a a Comitetului Central 
Executiv al URSS. Sala luminată feeric şi plină până la ultimul loc. Corpul 
diplomatic a asistat aproape în întregime. 

Primul a vorbit preşedintele Kalinin, care, după câteva consideraţii de ordin 
general, a deschis şedinţa. A vorbit apoi Molotov, fiind întrerupt des de aplauze. 
Prima parte a privit rezultatele economice sovietice pe anul trecut, precum şi planul 
de activitate pe anul 1936. Discurs rostit după calapodul de altfel cunoscut şi 
caracteristic tuturor oratorilor sovietici: victoria deplină a partidului, fericirea în 
care popoarele [trăiesc] în URSS etc. Câte vorbe, atâta demagogie! 

Mai interesantă partea privind politica externă. Cum este probabil că largi 
extrase din discurs au fost transmise prin Agenţia TASS, voi semnala numai ideile 
principale. După ce aminteşte dorinţa de pace a Sovietelor, Molotov a trecut în 
revistă evenimentele mai importante externe, petrecute în cursul anului trecut, care 
interesează de aproape URSS. A pomenit de insuccesul Pactului oriental din vina 
Germaniei şi Poloniei, apoi de semnarea pactelor de asistenţă mutuală cu Franţa şi 
Cehoslovacia. A menţionat, de asemenea, vizitele domnilor Laval, Eden şi Beneš. 
În ce priveşte Statele Unite, este de părere că relaţiile se dezvoltă în mod normal, 
cu toată opoziţia unor cercuri antisovietice, care au interesul a împiedica această 
apropiere. Pomenind de incidentul cu Uruguay, Molotov întrebuinţează termeni 
sarcastici. Se ocupă mai pe larg de Germania şi de Japonia, contra cărora reeditează 
cunoscuta „ranchiună”. Faptul că aceasta din urmă nu voieşte a semna pactul de 
neagresiune ce i-a fost propus este considerat ca suspect. 

Două concluzii se pot trage din discursul preşedintelui Consiliului 
Comisarilor poporului: 

1. Dorinţa fermă de pace a Sovietelor; 
2. Aprehensiunea acestora faţă de politica Germaniei şi a Japoniei. 
Ţin să adaug că oratorul a menţionat în mod special că Turcia este ţara cu 

care Sovietele au relaţiile cele mai prietenoase. 
Trimit prin poştă textul discursului. 

Popescu-Paşcani 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 
AMAE, Fond 71 URSS, vol. 4, f. 6–7 
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31 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 368, din 13 ianuarie, ora 20.25 
Înreg. la nr. 1 756, din 14 ianuarie 1936 

Transmisă domnului ministru Titulescu.  
Urmare la telegrama mea nr. 36727. 
Reluând comunicarea raporturilor respective ale puterilor occidentale, domnul 

Scheffer, în numărul de duminică al ziarului „Berliner Tageblatt”, ajunge la concluzia 
că discuţiile militare tehnice franco-engleze acoperă un sistem de alianţă deghizată. Se 
completează, astfel, Pactul de la Locarno cu o unilaterală asistenţă din partea Angliei. 

Autorul adaugă că opinia publică germană nu este nici isterică, nici dementă; 
asigurărilor liniştitoare ale Franţei, care vrea să minimalizeze importanţa acordului, ea 
răspunde însă cu constatarea că nu – indiferent dacă un revolver automat a fost încărcat 
şi ţinut la îndemână sau nu –, după cele întâmplate, nimeni nu ar mai putea reproşa 
Germaniei, dacă şi-ar arăta neîncrederea căutând să restaureze pe calea indicată de 
francezi (utilizarea zonei demilitarizate) simetria Acordului de la Locarno. În cazul 
acesta însă iniţiativa fenomenului politic nu va trebui căutată de partea Germaniei. 

Căpătăm, astfel, dovada că, după cum am atras atenţia şi în telegramele mele 
anterioare, problema zonei demilitarizate devine o chestiune de oportunitate şi de 
timp, pentru rezolvarea căreia Reich-ul pregăteşte dosarul răspunderilor viitoare. 

Comnen 
AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 12–13 

32 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, DIMITRIE GHIKA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 70-12a, din 13 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 02 986, din 18 ianuarie 1936 

Anexe: I28 

Domnule Ministru, 

Am onoarea a trimite Excelenţei Voastre raportul Comisiei Afacerilor Străine din 
Senatul belgian, alcătuit, ca în toţi anii, de domnul Segers, şeful Partidului Catolic la 
                                 

27 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
28 Anexa nu a fost identificată în arhivă. 
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Parlament. Raportul de faţă este, de astă dată, cântecul lebedei al acestui bărbat politic, 
căci, Domnia Sa demisionează din toate mandatele politice primite. (…) 

Pe terenul afacerilor străine, retragerea domnului Segers va fi primită cu 
mulţumire de colegul meu, ministrul Olandei, căci, în calitate de raportor la Senat 
al Afacerilor Străine, domnul Segers s-a arătat necontenit un contestatar foarte 
aspru al politicii Olandei faţă de Belgia. 

În raportul său, domnul Segers insistă asupra primejdiei Germaniei, prin 
faptul că cancelarul Hitler refuză de a colabora la organizarea colectivă a păcii prin 
asistenţă mutuală, subliniind că Belgia, în februarie 1935, la Londra, a declarat că 
este gata a participa la negocierea unei convenţii, asigurând în Europa Occidentală 
o asistenţă militară în caz de agresiune aeriană; ar fi de dorit ca Belgia să obţină din 
partea Angliei semnarea unui acord militar similar cu cel alcătuit cu Franţa, ca 
Germania să ştie neapărat că, o eventuală invazie a teritoriului belgian ar provoca, 
de facto, intrarea Angliei în război, conform Pactului renan de la Locarno. Opinia 
publică, la Londra, se arată din zi în zi mai îngrijorată de politica Germaniei şi, se 
poate, în consecinţă, spera că Guvernul britanic, sprijinit pe acest curent al maselor, 
va organiza apărerea Rinului, care este apărarea Angliei. 

Analizând relaţiile Belgiei cu celelalte state din Europa, domnul Segers, cum 
era firesc, a acordat un loc însemnat chestiunii cu Franţa a lucrătorilor belgieni 
„frontalieri”, reeditând plângerile suveranului belgian şi tema cunoscută. Raportul 
n-a spus – şi nu putea spune – că domnul van Zeeland, când a făcut, la Geneva, 
cunoscută propunerea de a încredinţa Angliei şi Franţei sarcina de a găsi o soluţie 
conciliantă în conflictul italo-abisinian, primise de la Paris, după o târguială cu 
domnul Laval, anumite făgăduieli în chestiunea lucrătorilor de pe frontiera de nord, 
care fac că cele expuse de domnul Segers sunt deja perimate. 

Faţă de Olanda, domnul Segers s-a ridicat împotriva intenţiilor de a uşura 
situaţia portului Rotterdam prin anumite prime acordate navigaţiei pe Rin, şi a 
prevăzut pentru un viitor apropiat, o luptă tarifară între ambele ţări. Am avut 
onoarea, într-o scrisoare precedentă, privitoare la vizita în secret, aici, a ministrului 
Afacerilor Străine olandez, să comunic că o atare luptă este fatală, impusă de 
opinia publică din Olanda şi Belgia în afară de voinţa ambelor guverne. 

Faţă de Rusia, raportorul reaminteşte că Comisia Afacerilor Străine din Senat 
a fost totdeauna alături de Guvernul belgian pentru a fi contrară reluării relaţiilor 
diplomatice cu Sovietele, mai cu seamă pentru motivul că creditorii belgieni au fost 
jefuiţi de Guvernul bolşevic. Astăzi, situaţia s-a modificat prin intrarea Rusiei la 
Societatea Naţiunilor şi acordul comercial semnat la Paris între Rusia şi Belgia, în 
septembrie 1935; domnul Segers arată că foloasele acestui acord sunt foarte 
dubioase şi se mărgineşte a reproduce declaraţiile Guvernului belgian la Parlament 
pentru a justifica semnarea acordului. 
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Conflictul italo-abisinian, cum era firesc, este examinat cu de amănuntul în 
raportul Comisiei Afacerilor Străine; domnul Segers subliniază revirimentul subit 
care s-a produs în politica Angliei din pricina acestui conflict, arătând că această 
schimbare de atitudine este foarte preţioasă pentru Belgia, pe baza siguranţei 
obiective; dar în cazul unei agresiuni împotriva Belgiei, aplicarea art. 16 din Pactul 
SN, aşa cum a fost făcută în conflictul italo-abisinian, n-ar fi îndestulătoare şi ar 
urma să fie mai drastică, cu măsurile militare prevăzute de acest articol. Domnul 
Segers recomandă cea mai mare băgare de seamă în aplicarea sancţiunilor; ţinta 
tuturor este un sfârşit „onorabil” al conflictului. 

Art. 16 prevede compensaţii în caz de sancţiuni; domnul Titulescu, la Geneva, a 
arătat pierderile pe care le va suferi România din princina sancţiunilor; Belgia este 
lovită prin aplicarea sancţiunilor; în lista statelor care vor fi atinse prin măsurile de 
represalii luate de Italia, Belgia are locul al treilea; deci, Guvernul belgian are drept 
la Geneva să obţină compensaţii. 

Domnul Segers consacră mai multe rânduri la prietenia Belgiei cu Italia, 
precum şi la interesul Belgiei cu Italia, putere garantă în Pactul de la Locarno, să 
nu fie nici slăbită, nici umilită. Intervenţia domnului van Zeeland la guvern, cu o 
propunere de conciliere, a fost, deci, oportună şi fericită. 

Raportorul ia în examen atitudinea SN în conflictul italo-abisinian şi arată că 
la Geneva, când acest conflict a început să ia o întorsătură definitivă şi 
ameninţătoare, SN a comis greşeala de a nu lua imediat în mână examenul direct al 
conflictului şi de a proroga de două ori acest examen. Datoria Consiliului era de a 
supraveghea şi de a preveni: toată lumea ştie că Belgia nu mai face parte din 
Consiliul SN şi n-are, în consecinţă, nici o vină în această privinţă. 

Acuzaţiile aduse de Italia împotriva Etiopiei erau „impresionante”. Societatea 
Naţiunilor a lăsat să treacă luni întregi fără a le cerceta, cu toate că această 
cercetare putea, la început, să producă şanse de o tranzacţie. 

Comisia Afacerilor Străine din Senat este unanimă pentru a judeca că 
Guvernul belgian a luat atitudinea care se impunea: a retras misiunea militară 
belgiană din Abisinia; a suspendat exportul armamentului; la Geneva a respectat 
iscălitura sa, dar a colaborat la o acţiune de conciliere şi a exprimat sentimentele de 
prietenie care animă Belgia pentru Italia. Raportul Segers consacră o pagină la 
rubrica „soluţii” pentru a enumera chestiunile ridicate prin conflictul italo-abisinian, cu 
o vădită simpatie pentru poziţiile Italiei. 

Raportul consacră ultima parte comerţului exterior, examinând convenţia de 
plăţi belgo-române, din 3 noiembrie, fără comentarii. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Ghika 
AMAE, Fond 71 Belgia, vol. 2, f. 219-223 
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33 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 94, din 14 ianuarie 1936, ora 00.45 
Înreg. la nr. 1 758, din 14 ianuarie 1936 

Ministrul Iugoslaviei a informat Guvernul turc că domnul Stoiadinović, fiind 
de acord cu Excelenţa Voastră şi cu Tevfik Rüstü Aras, a depus insistenţe pe lângă 
ministrul Greciei, în vederea adeziunii Greciei la acordurile militare ale Înţelegerii 
Balcanice. Domnul Melas, care se întoarce la Atena, a răspuns că Guvernul elen nu 
va putea lua o hotărâre înainte de alegeri. Domnul Tevfik Rüstü Aras a mulţumit 
ministrului Iugoslaviei pentru această comunicare, rugându-l să informeze pe 
Stoiadinović că, întrucât alegerile au loc în cursul lunii ianuarie, dorinţa Turciei 
este ca atitudinea Greciei să fie clarificată până la sfârşitul lui februarie. 

Filotti 

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la St. Moritz, domnului ministru Titulescu; la Marele Stat Major. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 81 

34 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 66, din 14 ianuarie 1936, ora 14.45 
Înreg. la nr. 2 019, din 15 ianuarie 1936 

Urmare la telegrama mea nr. 4629. 
Primul ministru a dorit să vorbească azi cu domnul ministru Titulescu, cum 

însă nu a reuşit, mi-a vorbit mie, repetând cele ce mi-a spus Krofta şi pe care vi le-am 
transmis cu nr. 46. 

Vizita lui Schuschnigg are un caracter formal şi cum el vine aici pentru a ţine 
o conferinţă la Clubul Industriaşilor, nici nu va fi timp pentru conversaţii. 

Hodža spune: „În caz că el îmi va vorbi, voi răspunde, arătând punctul de 
vedere al Micii Înţelegeri şi voi repeta că Cehoslovacia singură nu va face nimic, 
căci totul se face absolut numai prin Mica Înţelegere. 
                                 

29 Vezi documentul nr. 25. 
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Relativ la Habsburgi, voi arăta că nu vom ieşi din hotărârea de la Bled30, iar 
despre regenţa lui Starhemberg voi face rezerve categorice, căci nu putem privi 
nepăsători ca aceasta să fie o etapă la revenirea Habsburgilor. 

Dacă mă va consulta asupra politicii austriece, îi voi spune că nu se mai poate 
nici regreta Roma [sic!], şi singura scăpare ar fi a lucra corect cu Mica Înţelegere, 
cu care se poate înţelege în toate chestiunile economice”. 

Hodža mi-a spus că, dacă în cursul convorbirilor vor răsări alte chestiuni, voi 
fi pus îndată la curent. 

Emandi 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, la St. Moritz, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 43, f. 139-140 

35 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA, 

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 93, din 14 ianuarie 1936, ora 18.15 
Înreg. la nr. 2 024, din 15 ianuarie 1936 

După discuţiile sterile care au durat toată săptămâna trecută, retragerea 
Japoniei din conferinţa navală poate fi socotită ca hotărâtă. 

Într-o convorbire pe care japonezii au avut-o ieri seară cu delegaţia britanică, 
aceasta a făcut obiecţia că cererile japoneze de paritate sunt socotite inacceptabile 
de către toţi participanţii conferinţei. 

Japonezii au răspuns că, în aceste condiţii, se văd obligaţi să o părăsească 
deoarece paritatea constituie pentru ei condiţia prelabilă oricărei înţelegeri. Ruptura 
se va produce, probabil, joi sau vineri după ce, pentru a satisface necesităţile de 
procedură, delegaţia japoneză va fi expus ultima oară planul ei, şi celelalte 
declaraţii îi vor fi opus un refuz categoric. 

Aflu că americanii sunt cei care au fost cei mai dârji în combaterea tezei 
parităţii. Conferinţa va continua în patru şi există speranţe pentru un acord 
calificativ care va cuprinde şi o clauză de salvgardare faţă de Japonia. Aceasta va 
lăsa, probabil, la Londra un observator. 
                                 

30 Vezi nota 16, documentul nr. 15. 
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Invitarea Rusiei şi a Germaniei la conferinţă continuă a fi contemplată, dar ea 
nu se va putea produce decât dacă cei patru, în prealabil, au ajuns la o formulă 
unanimă de acord. 

Această telegramă a fost transmisă şi domnului Titulescu. 

Laptew 
AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 3–4 

36 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 369, din 14 ianuarie 1936, ora 19.22 
Înreg. la nr. 2 025, din 15 ianuarie 1936 

Am semnalat de mai multe ori Guvernului nostru – şi cu telegrama cifrată 
nr. 3 40931, din 1934 – dorinţa exprimată de Göring de a fi invitat la o vânătoare în 
România. 

După cum am raportat în diferitele mele telegrame, cu toate că am reuşit a 
eluda această chestiune de mai multe ori, am prevăzut că va sosi ziua în care 
Göring va reveni cu mai multă insistenţă asupra intenţiei de a vâna la noi. Această 
ipoteză s-a realizat. În timpul şederii mele la Saint Moritz, şi anume, în ziua de 
7 ianuarie, domnul consilier Petala a fost chemat de Marele Maestru de vânătoare 
al domnului Göring, care l-a întrebat dacă şeful său poate conta pe o invitaţie la o 
vânătoare de urşi în România, în actualul sezon, rugând să i se răspundă cât mai 
curând pentru a putea organiza programul şefului său pentru lunile viitoare. 
Domnul Petala a răspuns că, subsemnatul fiind absent, îmi va raporta imediat după 
întoarcerea mea din călătorie. 

Azi ne găsim absolut în aceeaşi situaţie, pe care am expus-o pe larg în 
telegrama mea din 14 mai32, în care s-a găsit Iugoslavia. 

În cazul când Guvernul român ar considera această vânătoare, în actualele 
împrejurări, ca inoportună, cred că s-ar putea răspunde domnului Göring că, dat 
fiind condiţiile climaterice actuale, lipsa de confort din regiunile unde se vânează 
urşii şi împrejurarea că preşedintele Consiliului de Miniştri şi Excelenţa Voastră 
veţi fi, probabil, lipsă din România în cursul săptămânii viitoare, ar fi de dorit ca 
această vânătoare să fie amânată. 

Dacă Guvernul socoteşte că astfel cum chestiunea se pune azi, nu ar mai 
putea fi eludată, s-ar putea propune ca călătoria domnului Göring să fie amânată 
                                 

31 Documentul nu se publică. 
32 Documentul nu se publică. 
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până la toamnă, când Domnia Sa ar putea vâna nu numai urşi, dar şi vestiţii noştri 
cerbi de Carpaţi, atât de apreciaţi de marii vânători. 

Până atunci, pe lângă altă eventualitate, am avea, cel puţin, răgazul să 
prevenim pe amicii noştri pentru a se evita o interpretare greşită şi neînţelegerile ce 
nu ar face decât să sporească dificultăţile momentului actual. 

Transmisă domnului ministru Titulescu. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; supusă domnului [subs]secretar de Stat, împreună cu telegrama la 
care se referă (nr. 3 40933/1934). 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 75, f. 5-6 

37 
DIRECTORUL DIRECŢIEI AFACERILOR POLITICE  

DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, 
ALEXANDRU CRETZIANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, CONSTANTIN ANTONIADE 

[Bucureşti] 
T. nr. 272, din 14 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 43, din 18 ianuarie 1936 
Confidenţial. 

Domnule Ministru, 

Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă, pentru informarea Domniei Voastre, că 
la 3 ianuarie, domnul Suvici a afirmat ministrului nostru la Roma că are informaţii 
de la Geneva că domnul Madariaga ar pregăti un proiect de rezolvare paşnică a 
conflictului italo-abisinian34. La Palazzo Chigi nu s-a primit însă direct nicio 
sugestie în acest sens. Dată fiind instabilitatea guvernamentală în Spania şi 
personalitatea domnului Madariaga, este de crezut că un astfel de proiect ar 
reprezenta fie punctul de vedere al Societăţii Naţiunilor, fie opinia personală a 
delegatului spaniol. Pentru moment, domnul Suvici nu vede posibilitatea unui plan 
de conciliere şi pare sceptic cu privire la stabilitatea domnului Laval. 

Continuarea războiului în Africa Orientală este singura perspectivă pentru 
moment. O victorie italiană ar putea crea însă noi elemente de apreciere. 
                                 

33 Documentul nu se publică. 
34 Vezi documentul nr. 6. 
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Domnul Suvici crede că conflictul actual se poate considera localizat în 
Africa. Ar fi ridicol să se creadă că Italia sau Marea Britanie ar voi să declanşeze 
un conflict european. Deşi scepticismul este permis, este semnificativ că la Palazzo 
Chigi se face pentru prima dată, explicit, o asemenea afirmaţie. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Ministru,  
(ss) Al. Cretzianu 

Director, 
(ss) Gheorghe Crutzescu 

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 187, f. 73–74 

38 
SUBSECRETARUL DE STAT AL  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

T. nr. 2 003, din 14 ianuarie 1936 

Excellence Titulesco. Saint Moritz. 
Ministrul Cehoslovaciei mi-a făcut azi dimineaţă următoarea comunicare: 

„Departamentul cehoslovac al Afacerilor Străine comunică cu privire la vizita la 
Praga a cancelarului austriac, Schuschnigg: vizita a fost convenită între domnii 
Beneš şi ministrul Afacerilor Străine austriac chiar din septembrie trecut la Geneva 
pentru a înlătura o apropiere unilaterală între Austria şi Italia şi pentru a face faţă 
oricăror încercări de Restaurare a Habsburgilor. Nu se ia în considerare încheierea 
unui aranjament concret. Nu vor avea loc decât convorbiri în vederea pregătirii 
bazelor unui viitor tratat de comerţ şi pentru a înlesni o apropiere între Austria şi 
Mica Înţelegere în spiritul hotărârilor luate la Bled35. 

Cu acest prilej, nu se va face nimic fără a cădea de acord cu Ministerele 
Afacerilor Străine din Bucureşti şi Belgrad, care vor fi imediat puse la curent cu tot 
ce se va petrece la Praga”. 

Rădulescu 
[Note marginale:] 
De cifrat; MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 34, f. 169 
                                 

35 Vezi nota 16, documentul nr. 15. 
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39 
SUBSECRETARUL DE STAT 

AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,  
SAVEL RĂDULESCU, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA PARIS 

T. f. n., din 14 ianuarie 1936 

Statele Micii Înţelegeri sunt informate că se lucrează în mod serios la Viena, 
în vederea instituirii unei regenţe a Principelui Starhemberg. 

Considerăm că o asemenea soluţie ar fi extrem de primejdioasă. Într-adevăr, 
o Regenţă implică ţinerea locului unui monarh. Or, pe de o parte, familia 
Habsburg şi-a pus candidatura la tronul Austriei şi este tratată ca familie 
domnitoare şi, pe de altă parte, sentimentele exprimate până acum în Austria 
sunt favorabile monarhului candidat. Astfel fiind, cu greu se poate vedea în 
Regenţa Principelui Starhemberg altceva decât o pregătire a întoarcerii 
Habsburgilor. 

Există, desigur, posibilitatea ca, odată regent, Starhemberg să lucreze pe cont 
propriu împotriva Habsburgilor. Dar această posibilitate pare foarte redusă. Prin 
urmare, Regenţa lui Starhemberg nu constituie o soluţie în sensul hotărârilor 
ultimei Conferinţe a Micii Înţelegeri, de la Bled36, ci este un act plin de riscuri care, 
de ar reuşi să înlăture pe Habsburgi, ar echivala cu un câştig la loterie. Nu se pot 
pune însă la loterie interesele Micii Înţelegeri, într-o chestiune pe care am 
considerat-o întotdeauna, în mod unanim, ca primejdioasă nouă. 

Cu toate acestea, suntem informaţi că ministrul Franţei la Viena ar fi câştigat 
de ideea unei Regenţe a Principelui Starhemberg. 

În asemenea condiţii, ne-am înţeles cu Belgradul şi Praga în vederea unui 
demers al Micii Înţelegerii la Paris pentru a tăia scurt susţinerea de către Franţa a 
acestui plan. 

Vă rog, deci, să binevoiţi ca împreună cu colegii Domniei Voastre, 
cehoslovac şi iugoslav, care vor primi cuvenitele instrucţiuni de la guvernele lor, să 
faceţi un demers pe lângă Guvernul francez, împotriva Regenţei Principelui 
Starhemberg. 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 236–237 

                                 
36 Vezi nota 16, documentul nr. 15. 
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40 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 61, din 14 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 3 914/1936 

Domnule Ministru,  

După grava eroare diplomatică de a nu fi acceptat în timp util propunerile 
Laval-Hoare, Italia a pierdut iniţiativa politică în ceea ce priveşte conflictul italo-
abisinian. Astăzi, centrul de gravitate al chestiunii nu mai este la Roma, ci la 
Londra, la Washington, la Geneva şi la Paris. 

De aceea, primele două săptămâni ale anului au fost pentru italieni un timp de 
expectactivă şi, totodată, de depresie. 

Expectativă pentru că Roma aşteaptă primele manifestări ale domnului Eden, 
care va vorbi public alegătorilor săi la Leanington, la 17 ianuarie, pentru prima 
oară ca ministru de Externe; pentru că aşteaptă deliberările Congresului american 
asupra Legii de neutralitate, hotărâtoare pentru orientarea viitoarei politici de 
securitate colectivă; pentru că aşteaptă întrunirea Consiliului Societăţii Naţiunilor 
la Geneva, la 20 ianuarie, deşi, în această privinţă, Palatul Chigi este optimist 
asupra embargoului pe petrol; pentru că aşteaptă reluarea operaţiilor militare pe un 
ritm mai viu; în fine, pentru că aşteaptă ca pretenţiile de paritate ale Japoniei – 
urmată de retragerea acesteia de la Conferinţa Navală şi, eventual, de denunţare a 
acordului celor nouă puteri asupra Pacificului – să creeze Marii Britanii preocupări, 
care să-i micşoreze vigilenţa în chestia din Africa Orientală. 

Depresie, pentru că declaraţiile domnului Laval, din 28 decembrie, relative la 
solidaritatea anglo-franceză, în caz de agresiune neprovocată din partea Italiei, 
urmată de înţelegerea Statelor Majore respective au potolit febra războinică a 
italienilor; pentru că noile expediţii de trupe în Africa Orientală au spulberat 
speranţele unei victorii repezi; pentru că, în fine, neacceptarea planului franco-
englez din 11 decembrie, care dădea Italiei jumătate din Abisinia, a lăsat 
milioanelor de italieni, care l-au citit în ziare, sentimentul că o mare greşeală a fost 
comisă şi că s-a pierdut o ocazie, care nu se va mai putea regăsi. 

Socotesc util cu acest prilej să vă comunic explicaţiile, pe care unul din 
membrii Guvernului italian, cei mai competenţi asupra acestor chestiuni, le dă cu 
privire la atitudinea Italiei faţă de propunerile domnului Laval şi Sir Samuel Hoare. 
Ambasadorul Franţei, spune acest ministru, a ţinut pe italieni la curent cu discuţiile 
Saint-Quentin–Petersen şi cu planul elaborat de aceştia. Când însă, la 11 decembrie, 
planul a fost comunicat la Roma, Mussolini a fost surprins să constate că nu mai 
corespundea cu proiectul celor doi experţi. O telegramă de la Grandi, în acelaşi 
timp, făcea cunoscut la Roma că proiectul fusese schimbat de Foreign Office spre 
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a-l face acceptabil pentru Guvernul şi opinia publică engleză. Mussolini n-a refuzat 
niciodată planul, dar şi-a arătat decepţia pentru schimbarea intervenită faţă de 
ambasadorii Franţei şi Angliei. Rezultatul acestei decepţii a fost discursul de la 
Ponitinia, care a contribuit să răcească zelul domnului Laval pentru cauza concilierii. 

Una din cauzele decepţiei italiene a fost faptul că Proiectul Laval-Hoare 
refuza Italiei joncţiunea între Somalia şi Eritreea. Foreign Office a explicat lui 
Grandi că această unire a celor două colonii italiene atingea, mai ales, interesele 
franceze în linia de cale ferată Djibouti–Addis-Abeba şi că societatea concesionară 
a făcut mari presiuni la Paris pentru ca accesul Etiopiei la mare să fie la Djibouti. 
Această explicaţie a Foreign Office-ului a dat lui Grandi impresia – pe care a 
comunicat-o la Roma – a unei intrigi engleze. 

Italia a fost, deci, victima unei neînţelegeri, dar ea n-a refuzat propunerile de 
la Paris. Este gata oricând să discute pe această bază, însă n-ar putea renunţa nici la 
Axum, nici la joncţiunea dintre Somalia şi Eritreea. În schimb, chestiunea frontierei 
dintre Somalia şi Ogaden n-ar prezenta nici o dificultate. 

Faţă de căderea Planului Laval-Hoare, Italia îşi va continua operaţiile militare 
în Africa Orientală. Dacă însă Liga ar hotărâ interdicţia exportului de petrol ca o 
nouă sancţiune, Italia „s-ar simţi liberă de orice angajament”, cu alte cuvinte ar lua 
în considerare eventualitatea de a părăsi Societatea Naţiunilor. 

Am citat rezumatul acestei conversaţii spre a arăta cum chiar în cercurile 
guvernamentale nu se ascunde regretul de a nu fi primit în timp util propunerile de 
la Paris şi se caută tot felul de scuze pentru a explica atitudinea italiană. 

În această atmosferă de aşteptare, de depresie şi de regrete, tot felul de 
zvonuri au prins consistenţă la Roma. Domnul Madariaga ar fi urmat să facă noi 
propuneri de conciliere. Un asemenea proiect pare a fi căzut complet. S-a vorbit cu 
insistenţă de un plan belgian, preconizat de suveranul Belgiei şi de domnul van 
Zeeland. O dezminţire oficială belgiană categorică, motivată cu împrejurarea că 
Belgia nu face parte din Comitetul de 13, a pus capăt şi acestui zvon, la 13 
ianuarie. Ideea unei medieri a Vaticanului a avut şi ea curs de câteva zile, dar 
Sfântul Părinte s-a mulţumit cu o simplă metaforă, vorbind de „curcubeul păcii”, cu 
prilejul unui discurs pronunţat la Academia Pontificală, la 12 ianuarie. La data 
acestui raport, ideea unei comisii de anchetă în Etiopia este îmbrăţişată de publicul 
italian şi de unele organe de presă, ca putând îndruma spre o procedură pacifică. 
Anchetatorii ar constata lipsa de unitate etnică a Etiopiei, existenţa sclaviei, 
barbaria abisiniană etc. şi, întorşi la Geneva, ar da satisfacţie punctului de vedere 
italian. Guvernul fascist ar fi partizan al unei asemenea anchete internaţionale. 
Simplismul unei asemenea proceduri ar trebui să ne facă să clasăm şi o asemenea 
idee în categoria zvonurilor populare. Într-adevăr, nimeni nu contestă că italienii 
sunt civilizaţi, şi etiopienii barbari, că în Abisinia există sclavia, că Etiopia nu este 
un stat unitar, că a comis razii, incursiuni şi acte de barbarie peste frontierele sale, 
că este vinovată de diferite infracţiuni la Pactul Societăţii Naţiunilor. Dar aceasta 
nu schimbă calificarea de agresoare a Italiei şi nu scuză actul său de a fi început 
ostilităţile contra Etiopiei, în loc de a recurge la procedura pacifică a Pactului. 
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Dacă însă cităm asemenea zvonuri este că ele găsesc câtva timp crezare, chiar 
în cercurile guvernamentale, iar multitudinea lor, ca şi inconsistenţa lor, dovedesc 
neliniştea şi perplexitatea italienilor. Reîntoarcerea la Roma, în ajunul lui 20 
ianuarie, a lui Sir Eric Drummond şi a domnului Chambrun – desigur, nu cu multe 
elemente noi de apreciere sau cu iniţiative noi – va face chestia conflictului italo-
etiopian să reintre pe făgaşul activităţii diplomatice obişnuite.  

Operaţii militare 

Stagnarea operaţiilor militare şi, mai ales, încetarea oricărei înaintări italiene 
în Etiopia, a neliniştit opinia publică italiană, în aşa mod, încât şeful Guvernului 
însuşi a ţinut să explice public această situaţie. Printr-un comunicat oficial asupra 
şedinţei Consiliului de Miniştri, din 30 decembrie 1935, domnul Mussolini a arătat 
că trupele italiene „se concentrează şi se întăresc pe poziţiile dobândite, care, în 
anume puncte, sunt îndepărtate cu 170 km, de vechea frontieră. Acest repede salt 
înainte, realizat în primele 30 de zile, impune astăzi o muncă complexă, 
impunătoare şi sistematică de organizare, care trebuie să garanteze, să servească şi 
să uşureze mişcarea ulterioară a unei mase de soldaţi şi lucrători de mai multe sute 
de mii de oameni. Orice război şi, în special, cele coloniale, are pauzele lui absolut 
indispensabile, mai ales când este vorba de a organiza serviciile într-o regiune grea 
şi muntoasă ca Tigrai-ul, a cărui suprafaţă este de o şeptime din suprafaţa totală a 
Italiei şi care este la o distanţă de peste 400 de km de baza de la Massaua”. 

Iată, deci, mărturisirea oficială că trupele italiene au fost obligate „să se 
concentreze şi să se întărească pe poziţiile dobândite” şi că operaţiile stagnează din 
cauza dificultăţilor de teren şi de organizare. 

Realitatea este – precum am arătat în raportul nostru precedent – că mareşalul 
Badoglio are nevoie să-şi regrupeze forţele, ceea ce-i va cere mai multe săptămâni 
şi să aştepte noi efective. Dintr-o sursă guvernamentală, aflu că mareşalul a cerut, 
într-adevăr, 200 000 de oameni spre a putea asigura succesul şi că s-a decis să i se 
trimită circa 100 000 efective noi. Pentru moment, s-a îmbarcat în întregime la 
Napoli Divizia alpină „Val Fusteria” şi este în curs de concentrare şi îmbarcare o 
divizie de „cacciatori Alpi”37. 

Cu aceste două unităţi noi, numărul diviziilor care au părăsit sau vor părăsi 
neîntârziat metropola, pentru Africa Orientală sau Nordică, este de 11 pentru 
armată şi de 6 pentru miliţiile fasciste, la care trebuie adăugate trei divizii de dublat 
şi uşoare în Somalia şi Eritreea, plus o divizie indigenă „Lebia”, constituită în 
Tripolitania, care şi-a primit, desigur, drapelele la Tripoli, din mâinile mareşalului 
Balbo. Dintre cele 11 divizii sus menţionate ale armatei, numai 7 au fost dublate 
până acum din metropolă, cel puţin pe hârtie. 

Nevoia de întăriri în Africa trebuie să fie destul de urgentă, pentru că în 
vederea noilor transporturi, marina italiană a întrebuinţat două dintre transatlanticele 
                                 

37 Vânători (ital.). 
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companiei de navigaţie „Italia”, „Conte Grande” şi „Conte Sosso”, vapoare de lux, 
care făceau până acum parcursul Genova-New York. 

Faţă de forţele italiene mai sus menţionate, etiopienii dispun în Somalia de 
forţele Rasului Nasibu, în regiunea Harrar, care se ridică la circa 100 000 de 
oameni, şi de trupele Rasului Destà, care ar fi de 10–50 de mii de oameni, iar în 
Etiopia de Nord, după informaţiile Statului Major italian, Negusul ar dispune de 
următoarele trupe: de-a lungul fluviului Tacazzé, între Eritreea şi Tembien, 5 000 
de oameni, ai Degiacului Aila Turru, la confluenţa fluviilor Tacaggé cu râul Soeva, 
30 de mii de oameni ai Rasului Iramiru; în fine, la sud de Naocelé, eşalonaţi în 
adâncime pe o distanţă de 40 de km, până la Lacul Assianghi, circa 76 mii oameni, 
sub comanda Rasului Mulugheta, ministrul de Război al Negusului. 

Cu noile efective trimise mareşalului Badoglio, forţele adversare, în prezent, 
vor fi sensibil egale. Din punct de vedere al armamentului şi mijloacelor tehnice, 
superioritatea italienilor este zdrobitoare. Din punct de vedere al comandamentului 
şi încadrării, la fel. 

Totuşi, greutăţile terenului şi dificultăţile aprovizionării de la nişte baze, care 
se află la depărtări de 150–400 de km obligă pe italieni să se menţină în defensivă 
pe frontul de nord. Chiar posesia oraşului Makalé este precară şi, în ultimele zile, 
din sursă etiopiană, s-a anunţat că Makalé ar fi împresurat. Chiar dacă lucrul nu 
este exact, este fapt că italienii, care înaintaseră până dincolo de Antalo, s-au retras 
mai spre nord şi după însăşi comunicatele oficiale italiene, ultimele lupte s-au dat 
la Amba Aradam şi Pasul Doghea, pe râul Gabat, la câţiva kilometri sud de Makalé. 
De circa 4 săptămâni, pe tot frontul de nord, iniţiativa aparţine etiopienilor. 

Pe frontul de sud, armatele Rasului Nasibu par a fi staţionare. În schimb, 
armatele Rasului Destà, înaintează în regiunea Dolo, între Canale Doria şi Uebi 
Scebelli, cu obiectivul virtual Mogadiscio, spre a ameninţa liniile de comunicaţie 
ale generalului Graziani şi a împiedica, în felul acesta, o eventuală înaintare a 
acestuia spre Harrar. Cu trupe puţin numeroase într-o regiune deşertică şi cu o 
climă omorâtoare, în care e obligat să recurgă mai mult la trupele indigene, 
generalul Graziani se menţine într-o defensivă activă, făcând uneori incursiuni 
fulgerătoare, cu unităţi mici, pe adâncimi de mai multe zeci de kilometri, cu scopul 
de a zădărnici înaintarea adversarului şi de a-i periclita comunicaţiile. În prezent, o 
asemenea acţiune pare a fi în curs de mai multe zile contra Rasului Destà. 

Astfel, la data acestui raport, pe frontul de nord, italienii fac un război 
european, cu un front continuu şi se menţin într-o ofensivă pasivă, lăsând 
etiopienilor iniţiativa, în aşteptarea întăririlor şi regrupării forţelor italiene. Pe 
frontul somalez, front discontinuu, cu direcţii obligate, din cauza pistelor existente 
şi rarităţii punctelor de apă, unde mişcările de mase mari ar fi riscante, generalul 
Graziani face un război colonial şi se menţine într-o defensivă activă. 

Un asemenea război este fără cruţare. Este semnificativ de observat că, într-adevăr, 
niciodată comunicatele oficiale italiene nu anunţă prizonieri. Nevoia de a 
teroriza nişte populaţii primitive spre a obţine mai uşor victoria a împins pe italieni 
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la acte regretabile de pretinse represalii, complet incompatibile cu misiunea 
civilizatoare, pe care Italia îşi întemeiază pretenţiile la cucerirea Etiopiei. Astfel, 
după bombardamentul spitalelor Crucii Roşii din Harrar, care a determinat 
protestul medicilor americani la Geneva, a urmat bombardamentul ambulanţei 
Crucii Roşii suedeze la nord de Dolo, în Somalia, şi al ambulanţelor egiptene la 
Bullale şi Daggabur. Cel dintâi şi cele de pe urmă ar putea fi considerate ca erori 
scuzabile în timp de război. Bombardamentul Crucii Roşii suedeze la Dolo a 
provocat însă o emoţie deosebită în străinătate şi în cercurile diplomatice de aici, 
fiindcă înşişi italienii l-au anunţat printr-un comunicat oficial, ca fiind executat ca 
represalii pentru decapitarea locotenentului Tito Minniti, căzut cu avionul în 
rândurile abisiniene, şi fiindcă presa italiană, la un cuvânt de ordine mai înalt, în 
editoriale de o violenţă fără seamăn, şi-a bătut joc de regretul manifestat la 
Stockholm, calificându-l de speculaţie şi bufonerie şi a cerut ca „operaţiile militare 
să fie conduse inexorabil”, ca „împotriva sălbaticilor să se facă un război fără 
milă”, întrebuinţându-se toate mijloacele moderne de distrugere. 

La 1 ianuarie, chemând la Palatul Chigi pe ministrul Suediei, domnul Suvici 
îi comunică informaţiile primite de la generalul Graziani, fără să-i prezinte însă nici 
un fel de scuze. A doua zi însă, un comunicat oficial explica, dar în mod 
tendenţios, acţiunea aviaţiei italiene ca fiind dirijată cu titlu de represalii contra 
unor trupe abisiniene, aratând că „se pare că o bombă a căzut în vecinătatea 
ambulanţei, rănind pe directorul acesteia, doctorul Fritz Hylander”, şi termina: 
„Exprimându-şi regretul pentru rana căpătată de numitul sanitar, subsecretarul de 
Stat a atras atenţia ministrului Suediei asupra versiunilor tendenţioase date asupra 
acestui fapt spre a rătăci opinia publică suedeză”. 

Or, versiunile tendenţioase, din nefericire pentru onoarea aviaţiei italiene, 
corespundeau adevărului: doctorul suedez, Lundstroem, a murit la câteva zile după 
bombardament, mai multe zeci de soldaţi spitalizaţi, răniţi sau bolnavi au fost 
omorâţi; zeci de urme de bombe şi sute de găuri de proiectile au fost numărate, pe 
pământ şi în pânzele corturilor sanitare, care se aflau la mai mulţi kilometri de 
front, iar dr. Junod, delegatul Crucii Roşii Internaţionale, care a fost în avion la 
Nugelli, unde a avut loc bombardamentul şi a făcut ancheta, a declarat că „nu 
există îndoială că bombardamentul ambulanţei suedeze a fost în întregime 
premeditat” şi a trimis la Geneva un raport constatând că ambulanţa era perfect 
vizibilă şi că, prin urmare, „bombardamentul a fost un act nedemn contra legilor 
internaţionale”. 

Explicaţiile oficiale şi de presă italiene pretind că bombardarea spitalelor şi 
ambulanţelor Crucii Roşii se explică prin faptul că etiopienii au obiceiul să abuzeze 
de Crucea Roşie, întrebuinţând-o spre a apăra corturile şefilor şi depozitele de 
muniţii. Chiar dacă acest abuz s-ar verifica, este o supărătoare coincidenţă că în 
asemenea bombardamente nu cad victime războinici etiopieni, ci doctori sau 
infirmieri americani şi sudezi şi că chiar dacă bombele sunt aruncate, cu titlu de 
represalii, ele ucid bolnavi şi nu soldaţi sau şefi etiopieni. 
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Penibilul incident de la Dolo nu este terminat. În cercurile diplomatice ale 
ţărilor nordice, reprezentate la Roma, el a provocat cea mai vie indignare, şi 
Guvernul suedez pare ferm hotărât să obţină satisfacţie pentru incident. 

Atitudinea Italiei faţă de mesajul preşedintelui Roosevelt şi noua doctrină a 
neutralităţii americane 

Mesajul preşedintelui Roosevelt, pronunţat vineri, 3 ianuarie, în faţa 
Senatului şi Congresului american reunite, a fost şi pentru italieni un eveniment 
capital, căci el anunţa orientarea politică generală a marii republici nord-americane, 
iar, pe de altă parte, indica liniile mari ale noilor concepţii despre neutralitate ale 
celei mai mari producătoare de materii prime din lume, ceea ce era de un interes 
esenţial pentru Italia, pe care extinderea sancţiunilor ar pune-o în cea mai mare 
perplexitate. 

1) Critica italienilor a reţinut două puncte din mesajul preşedintelui Roosevelt: 
2) Pasajul, în care şeful administraţiei americane pune în opoziţie regimurile 

democratice cu cele autocratice, arătând că acestea din urmă sunt agresive 
şi constituie o cauză de tulburare permanentă a păcii. 

3) Partea în care preşedintele Roosevelt schiţează doctrina neutralităţii 
americane, în vederea noii legi de prezentat Congresului. 

Răspunsul italian la critica americană a regimurilor autocratice este viguros şi 
categoric. Italia nu acceptă confuzia între pretinsa autocraţie a fascismului şi voinţa 
de a ameninţa pacea. Timp de 13 ani, regimul fascist a fost pacific şi nu lui i de 
datorează ocupaţiile militare sau cursa armamentului care au adunat norii de 
furtună, asupra Europei. În plus, criticii italieni ai mesajului [lui] Roosevelt găsesc 
că este ciudat ca tocmai un regim democratic, care se prezintă în „apostol al tuturor 
libertăţilor, să tăgăduiască altor naţiuni uzul acestora. Toate popoarele libere au 
dreptul de a-şi alege forma de guvern care le convine mai mult. Nimeni nu poate 
interveni în afacerile lor”. În alţi termeni, s-ar putea spune că italienii ţin la 
libertatea de a nu fi liberi. 

Dar chestiunea nu se limitează aici. Dacă statele ca Japonia, Germania şi 
Italia, la care a făcut aluzie preşedintele Roosevelt, au supus viaţa lor internă unor 
norme de autoritate este că au nevoie să-şi învingă dificultăţile interne prin metode 
eficace spre a-şi putea consacra sforţările căutării unor debuşeuri indispensabile, 
din cauza insuficienţei lor teritoriale. 

E uşor pentru Statele Unite să preconizeze o doctrină de libertăţi democratice. 
Dar ele sunt un imens rezervor de materii prime, ele au făcut în trecut războaie de 
cuceriri şi expansiune, care le-au asigurat un imens imperiu colonial fără soluţie de 
continuitate teritorială pe care îl apară acum cu tarife vamale ridicate şi cu 
interzicerea imigraţiei străine. Italia, în schimb, aşteaptă de la 1915. După ce a 
împărţit cu liberalitate sacrificiile războiului cu aliaţii, a pus problema debuşeurilor 
demografice şi coloniale şi problema materiilor prime, dar n-a primit nimic sau a 
primit deşerturi. 
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Şi dacă e vorba de libertăţi democratice, conchid criticii italieni ai 
preşedintelui Roosevelt, în ce categorie trebuie clasificată democraţia Sovietelor, 
care n-au nimic de împărţit cu libertatea de expresie şi cu toleranţa religioasă, sau 
democraţia britanică, care acordă toate libertăţile la ea acasă, dar le refuză 
egiptenilor, maltezilor sau celor 300 de milioane de locuitori ai Indiei sau, în fine, 
chiar democraţia americană, în care Roosevelt a supus unui regim arbitrar industria şi 
comerţul şi în care preşedintele guvernează cu puteri mai mult decât discreţionare? 

În ce priveşte conflictul italo-etiopian şi embargoul pe petrol, preşedintele 
Statelor Unite a declarat că refuză de a încuraja continuarea războiului prin 
furnituri de arme americane beligeranţilor şi că, în al doilea rând, spre a descuraja 
ostilităţile, Statele Unite trebuie să reducă furnizarea tuturor materiilor prime 
americane, care ar putea fi utilizate pentru război, la exportul normal din vreme de 
pace. 

Criticii italieni ai acestei noi doctrine de neutralitate observă că o asemenea 
concepţie nu numai că depăşeşte cadrul neutralităţii, dar reprezintă „o manifestă 
intervenţie a Statelor Unite în conflict, contra oricărui principiu de neutralitate şi 
chiar o adeziune la politica societară şi o directă supunere la politica britanică”. 

De altfel, oprirea sau limitarea excesivă a exportului american de materii 
prime în Italia, nu după un criteriu obiectiv, ci după o concepţie politică subiectivă, 
n-ar opri operaţiile militare italiene, ci ar fi de natură să provoace noi complicaţii 
mondiale. 

Acestea sunt obiecţiile pe care italienii le fac mesajului preşedintelui 
Roosevelt şi principiilor noii doctrine americane de neutralitate. E o atitudine de 
principiu. În practică, italienii par relativ liniştiţi, căci au impresia că viitoarea 
legislaţie pozitivă asupra neutralităţii nu va depăşi limitele arătate de preşedintele 
Roosevelt în mesajul său şi că, în consecinţă, statele sancţioniste nu vor putea găsi 
în măsurile americane un precedent pentru embargo pe petrol, pe de o parte, iar, pe 
de altă parte, Statele Unite vor continua furniturile de petrol, cel puţin într-o 
măsură limitată, care nu va tulbura prea adânc economia de război a Italiei. 

Extinderea sancţiunilor 

Eventualitatea lărgirii sancţiunilor la 20 ianuarie pare puţin probabilă. La 
Palatul Chigi nimeni nu crede în prezent că la Geneva s-ar putea decide embargo 
pe petrol şi se exprimă satisfacţia că Marea Britanie nu va lua nici o iniţiativă în 
acest sens. Această convingere se bazează mai mult pe impresii şi informaţii de 
presă străine decât pe asigurări diplomatice, dar ea pare destul de fermă. 

Ea ar corespunde, de altfel, argumentelor în acest sens şi care le-am dezvoltat 
în rapoartele noastre precedente şi pe care le rezumăm din nou: 

Din punct de vedere juridic, intrarea în vigoare a deciziei din 6 noiembrie 
1935, a Comitetului de 18 de la Geneva, relativă la extinderea sancţiunilor, depinde 
de hotărârea Congresului Statelor Unite în ce priveşte un eventual embargo pe 
petrol. Or, pe de o parte, lucrările Congresului nu vor fi terminate în nici un caz 
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până la 20 ianuarie, iar, pe de altă parte, din complexul informaţiilor primite la 
Washington reiese că, în cel mai rău caz pentru Italia, Congresul se va opri – 
conform mesajului Roosevelt – la o contingentare, dar nu la o prohibire totală a 
exportului de petrol american în Italia. 

Din punct de vedere practic, obiectivul unui embargo pe petrol fiind încetarea 
grabnică a ostilităţilor, nu apare că acest scop ar putea fi atins. Domnul Mussolini 
ar continua ostilităţile bizuindu-se, ca de obicei, pe convingerea că nu s-ar recurge 
la măsuri militare spre a constrânge Italia la pace. Faţă de un asemenea insucces al 
unui embargo pe petrol, ar trebui aplicate noi sancţiuni mai grave, în faţa cărora 
Liga ar ezita, cel puţin în situaţia de astăzi. 

Stocurile italiene reprezintă cel puţin 6 luni de consum, şi ele se acumulează 
continuu. Pe de o parte, ele sunt menajate printr-o strictă economie a consumului 
populaţiei civile, prin taxe extrem de ridicate şi prin întrebuinţarea de succedanee. 
Pe de altă parte, importul de petrol a continuat şi continuă pe un ritm foarte viu. 
Statisticile concordă cu avizul specialiştilor. Chiar în caz de embargo total, Italia 
n-ar fi, de altfel, complet lipsită de posibilităţi de aprovizionare, fie licită în anume 
proporţii, din America, fie ilicită, prin Hamburg sau Viena, unde societăţile 
petroliere şi-au luat deja dispoziţii pentru o asemenea eventualitate. Adaug, în fine, 
că în Africa Orientală şi în Dodecanez s-au constituit, prin transporturi directe, 
stocuri considerabile. 

În aceste condiţii, sancţiunea petrolului n-ar fi eficace pentru încetarea 
imediată a ostilităţilor şi ar face necesare, fără întârziere, alte sancţiuni. 

Din punct de vedere politic, sancţiunea petrolului ar avea în locul efectului de 
constrângere, care n-ar lucra decât după mai multe luni, efectul contrar de a 
cimenta din nou solidaritatea maselor populare în jurul regimului şi întreprinderii 
sale africane şi de a alimenta, din nou din afară, energiile unei populaţii, care, din 
punct de vedere politic, trăieşte mai mult pe nervii decât pe muşchii ei. 

Un regim ca cel din Italia este condamnat la succes. El se menţine prin 
crearea unei stări de permanentă tensiune şi de obsesie colectivă. Sancţiunea 
petrolului – înainte de a-şi produce efectele materiale îndepărtate – ar folosi, mai 
ales, la alimentarea acestei tensiuni şi la crearea acestei obsesii. 

Întreprinderea africană a regimului a început să obosească şi să îngrijoreze 
publicul italian. Atitudinea de veşnică negaţie faţă de propunerile de conciliere a 
început să-l dezamăgească. Sancţiunile deja aplicate încep să-şi producă efectele 
asupra organismului financiar şi economic al Italiei, înţeleg efectele materiale, căci 
cele morale s-au produs instantaneu, dând regimului, timp de câteva săptămâni, un 
mijloc de a ralia masele la războiul african care le era înainte puţin simpatic sau 
indiferent. 

Oricât de paradoxală ar părea o asemenea afirmaţie, cred că simpla menţinere 
a situaţiei actuale ar avea urmări politice mai severe pentru Italia, cel puţin în 
primele luni, decât o extindere a sancţiunilor, care n-ar putea fi eficace decât dacă 
statele reprezentate la Geneva ar fi dispuse să meargă fără evitare la sancţiuni 
extreme. 
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În situaţia de astăzi, mai degrabă decât la încetarea ostilităţilor, simpla 
sancţiune a petrolului ar încuraja Italia la o politică de o mai adâncă înţelegere cu 
Germania sau i-ar procura un alibi pentru o acţiune violentă, oricât de puţin 
probabilă ar părea aceasta, în urma acordului de asistenţă mutuală dintre Franţa şi 
Anglia pentru aplicarea art. 16 din Pact. 

Fără sancţiunea petrolieră, Guvernul italian va fi pus însă în faţa propriilor 
sale răspunderi. Evident, menţinerea statu-quo-ului la Geneva, în ce priveşte 
sancţiunile, comportă obligaţii şi cheltuieli pentru Anglia şi statele mediteraneene. 
Iar acestea există cu sau fără sancţiunea petrolieră. Ele sunt o primă de asigurare de 
plătit pentru securitatea mediteraneeană şi pentru interesele imperiale engleze. Ea 
mai prezintă, totodată, riscul că Italia îşi săvârşeşte între timp pregătirile militare şi 
în Africa şi în Europa, dar, pe de o parte, aceste pregătiri au o limită în posibilităţile 
ei financiare şi, pe de altă parte, solidaritatea franco-engleză, în fine, limpede 
proclamată de domnul Laval, a dat mult de gândit la Roma, care este totdeauna 
sensibilă la limbajul forţei. 

Sancţiunea petrolieră ar fi trebuit să vină mai devreme sau poate veni mai 
târziu. Astăzi, Italia nu este încă destul de slabă pentru a primi sub presiunea ei o 
soluţie de compromis şi se crede încă destul de tare spre a nu exclude în întregime 
o soluţie de violenţă. 

Lugoşianu 
AMAE, Fond 71 Italia, vol. 8, f. 1–15 

41 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 75, din 14 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 03 399, din 21 ianuarie 1936 

Vizita cancelarului la Praga 

Domnule Ministru, 

Ca umare la raportul nr. 3 10838, din 13 decembrie 1935, am onoarea a 
comunica Excelenţei Voastre că această legaţie a putut afla din izvoare obişnuit 
bine informate precum şi de la Legaţia cehoslovacă din Viena că convorbirile 
cancelarului Schuschnigg la Praga n-au un program determinat dinainte. 
                                 

38 Documentul nu se publică. 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 53

Pregătirea vizitei s-a făcut la Praga prin cei doi cardinali, Kaspar şi Innitzer, 
prin pronunţii din cele două părţi, precum şi prin Legaţia austriacă din acea 
capitală. 

Se întăreşte astfel impresia că această încercare de apropiere se datoreşte, mai 
ales, străduinţelor Vaticanului şi a cercurilor clericale din cele două state, care văd 
acum posibilitatea de a face să intre în coaliţia guvernamentală din Praga toate 
partidele catolice din Cehoslovacia şi de a ajunge astfel la formarea unui bloc 
catolic mai puternic la graniţele Reich-ului, care să fie cu timpul şi un centru de 
polarizare pentru catolicii germani în genere, precum şi pentru toate elementele 
catolice din fosta monarhie austro-ungară. 

Fracţiunea clericală a regimului austriac socoteşte că întărirea ideii catolice în 
centrul Europei este o condiţie primordială pentru propria sa consolidare, pentru 
prelungirea rezistenţei sale împotriva propagandei ideilor naţionaliste şi 
confesionale care vin din Germania, precum şi o chezăşie pentru dezvoltarea 
viitoare a primatului cultural-politic la care râvneşte în Valea Dunării şi care ar 
urma a fi forma spiritualizată a „Drang-ului nach Osten” de odinioară. De aceea, 
cancelarul caută nu numai din consideraţii de oportunitate politică o apropiere cu 
statul vecin, ci, mai curând, încă din motive legate de însăşi firea şi menirea pe care 
ar dori să o dea Austriei, ca păstrătoare a tradiţiei umanismului catolic german. 

Nu trebuie, într-adevăr, să uităm că domnul Schuschnigg este crescut în ideile 
lui Seipel şi vrea să înfăptuiască programul lui ideologic, pe care moartea şi 
rezistenţele politice întâmpinate au împiedicat pe acesta să ducă la bun sfârşit. 

Spre a înlesni apropierea, cancelarul e chiar gata, după informaţiile noastre, 
să dea asigurări liniştitoare în capitala vecină, cu privire la Restauraţie. 

În acelaşi timp, precum s-a mai arătat, în afară de temele ce se vor atinge la 
Praga, cu privire la încheierea eventuală a unui „gentlemen’s agreement”, 
prevăzând neamestecul reciproc în afacerile interne, garantarea statu-quo-lui 
teritorial – care ar urma însă a cuprinde şi o referire la art. XIX al Pactului Ligii 
Naţiunilor, ceea ce n-a fost primit până acum de Praga – şi egalitatea de drepturi 
(adică anularea implicită a clauzelor militare ale Tratatului de la St. Germain) s-ar 
cerceta şi condiţiile pentru încheierea ulterioară a unui pact de ajutor reciproc, la 
care Austria ar dori însă să asocieze Italia sau Ungaria, precum şi, mai ales, 
modalităţile unei apropieri economice pe baze preferenţiale. 

Totodată, Guvernul austriac ar dori ca Guvernul din Praga să dea sfaturi 
împăciuitoare opoziţiei de stânga din Austria şi fostului Partid Agrarian al 
domnului Winkler, în schimbul propagandei făcută de înalţii demnitari ai Bisericii 
pentru consolidarea actualului guvern de la Praga prin masele catolice din 
Cehoslovacia şi chiar pentru minoritarii catolici germani şi unguri. 

Se nădăjduieşte, de asemenea, aici că precum s-a mai raportat se va putea mai 
uşor obţine prin Cehoslovacia un nou sprijin financiar din partea Angliei şi că o 
apropiere dintre Praga şi Viena va duce şi la o destindere dintre Iugoslavia şi Italia 
şi va putea, astfel, contribui, dacă nu chiar la o aplanare a conflictului italo-britanic 
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şi a urmărilor diferendului dintre Geneva şi Roma, dar că, cel puţin, va împiedica o 
încordare mai mare între Belgrad şi Roma, care ar putea fi cu atât mai 
primejdioasă, cu cât situaţia internaţională e mai tulbure. 

Spre a linişti, totuşi, opinia publică din Ungaria şi din Italia, care ar putea fi 
nedumerită în aşteptarea călătoriei anunţată a ministrului de Externe la Budapesta 
către sfârşitul lunii, cancelarul a dat un interviu ziarului „Times”, în care a arătat că 
vizita la Praga nu înseamnă „părăsirea cursului italo-maghiar al politicii austriece”, 
aşa cum a fost fixat prin Acordurile de la Roma, ci numai o încercare de lărgire a 
acestor înţelegeri aşa de altminteri cum fusese explicit prevăzut atunci când s-au 
încheiat.  

În acelaşi timp, ziarul „Reichenpost”, într-o corespondenţă de la Roma, arată 
azi că vizita la Praga, departe de a pricinui vreo neplăcere la Roma, este chiar 
dorită de Italia şi răspunde cu totul la vederile sale privitoare la o mai strânsă 
conlucrare a statelor dunărene. Comentarii şi lămuriri asemănătoare au apărut şi în 
alte ziare. 

Aceste rectificări şi explicaţii au, desigur, pe lângă scopul sus-amintit, şi 
acela de a înlătura îngrijorarea unei părţi a populaţiei austriece, care începuse să 
tălmăcească călătoria la Praga ca un semn fie că Italia se pregătea să facă concesii 
Germaniei în Austria sau că propria sa situaţie primejdioasă nu-i mai îngăduia să 
ajute Austria în chip eficace. 

Reiese, totodată, din această atitudine a presei austriece, că Guvernul din 
Viena, deşi doreşte o apropiere de Praga, n-ar vrea să-i dea o înfăţişare care să 
displacă la Roma sau la Budapesta. De fapt, doreşte, înainte de toate, precum s-a 
arătat, nu atât o apropiere pe tărâmul politicii externe, ci o apropiere pe tărâmul 
politicii interne, urmărind participarea tuturor catolicilor la guvern în Cehoslovacia 
şi fiind dispus, în schimb, să facă unele concesii stângii în Austria (care n-ar merge 
însă până la o colaborare guvernamentală sau la o schimbare a constituţiei). 

În acelaşi timp, Guvernul Schuschnigg ţine să obţină de la republica vecină, 
mulţumită îmbunătăţirii atmosferei politice, încheierea tratativelor economice, care 
tărăgănează de doi ani, şi obţinerea preferinţelor comerciale pe care doreşte cu atât 
mai mult să le capete, cu cât se teme că exportul în Italia va suferi din pricina 
greutăţilor de plată din ce în ce mai mari ale acelei ţări. 

Cabinetul din Viena mai crede că prin această dovadă de bunăvoinţă va putea 
recâştiga terenul pierdut în Anglia din pricina atitudinii luate la Geneva. 

Faţă însă de legăturile Austriei cu Italia şi Ungaria, posibilităţile convorbirilor 
de la Praga sunt, pare-se, îngrădite în limite destul de mărginite. 

De asemenea, piedicile în calea unei apropieri economice austro-cehe sunt 
vădite chiar prin lungimea tratativelor pregătitoare care dăinuiesc de atâta timp fără 
a însemna vreun progres. Astfel, nu se vede prea bine cum Cehoslovacia, fără 
compensaţii politice mai însemnate decât acelea ce le-ar putea da acuma Austria, ar 
putea acorda azi avantajele economice pe care le-a refuzat până acum. 
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Se pare, deci, că însemnătatea vizitei trebuie mai curând căutată în faptul că 
constituie reînnodarea unor fire care fuseseră rupte de evoluţia politică a Austriei 
din anii din urmă către dictatură, fascism şi Restauraţie şi pregătirea atmosferei în 
vederea unei alte orientări eventuale dacă numai aşa s-ar putea menţine Austria 
clericală de azi. Lichidarea, într-un fel sau altul, a conflictului dintre Italia şi 
Societatea Naţiunilor va hotărâ, de altminteri, dacă acea pregătire psihologică va fi 
urmată de consecinţe mai însemnate, şi va însemna un început de solidarizare a 
celor două ţări sau va rămâne în limitele relativ modeste ale unei manifestări de 
destindere. 

Trebuie adăugat că la Legaţia cehoslovacă de aici părerile continuă a fi 
împărţite, cu privire la perspectivele ce le deschide călătoria la Praga; predomină 
însă scepticismul. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 
AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 11, f. 163–168 

42 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE 

DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

T. nr. 136, din 15 ianuarie 1936, ora 19.15 
Înreg. la nr. 2 248, din 16 ianuarie 1936 

În expunerea sa de astăzi, domnul Beck insistă, înainte de toate, asupra 
liniilor generale ale politicii externe poloneze, mai ales în legătură cu problemele 
puse de conflictul italo-abisinian, şi în mod subsidiar se ocupă, mai ales, de 
raporturile cu Lituania şi cu Cehoslovacia. 

La sfârşitul discursului, se oferă a răspunde mai detaliat diferitelor chestiuni 
speciale ce i s-ar pune; aceasta va avea loc în şedinţa de mâine. 

Beck explică participarea Poloniei la sancţiuni prin dorinţa ca în acest 
moment de „fluiditate” a tuturor manifestaţiilor vieţii internaţionale să nu combată 
instrumentul de colaborare internaţională constituit de Societatea Naţiunilor. S-a 
arătat însă sceptic asupra valorii, din punctul de vedere al intereselor poloneze, a 
sancţiunilor ca precedent. De asemenea, a lăsat să apară o notă de scepticism 
asupra posibilităţii de a ajunge la încheierea de pacte regionale. 

În ceea ce priveşte liniile generale ale politicii externe a Guvernului polonez, 
Domnia Sa a reiterat cunoscuta definiţie de politică de realităţi simple, bazată 
exclusiv pe interesele Poloniei. 
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Vorbind de raporturile sau mai bine zis de inexistenţa lor cu Lituania, Beck 
şi-a exprimat indignarea [faţă] de ajutorul acordat de către Guvernul lituanian 
organizaţiei teroriste ucrainene şi a constat că asemenea procedee ar putea face ca 
Lituania să fie un pericol pentru pace. 

În schimb, a manifestat o inuzitată satisfacţie [faţă] de ridicarea stării de 
asediu în Silezia–Teschen. 

Nu vorbeşte de raporturile cu Franţa (dar nici de cele cu Germania, în afară 
de un paragraf consacrat declaraţiei din 1934) 

Face de două ori aluzie la România: 1) când spune că pactele de neagresiune 
încheiate cu vecinii Poloniei respectă obligaţiile rezultând din alianţele cu Franţa şi 
România şi din Pactul SN; 2) când vorbeşte de raporturile cu statele vecine. Aici 
zice: „nu voi reveni asupra relaţiilor cu cei doi mari vecini, oriental şi occidental, 
sau cu România, care este aliata noastră”. 

Expediez prin poştă textul declaraţiilor. 

Hiott 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 5, f. 98-99 

43 
DIRECTORUL DIRECŢIE AFACERILOR POLITICE  

DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, 
ALEXANDRU CRETZIANU,  

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU 

T. nr. 274, din 15 ianuarie 1936 
Prin curier. Confidenţial. 

Domnule Ministru, 

Am onoarea a vă comunica, pentru ştiinţa Domniei Voastre, următoarele 
informaţii primite de la Legaţia noastră din Berlin39: 

Ultimele conversaţii ce au avut loc între ambasadorii Franţei şi Angliei cu 
cancelarul Reich-ului nu au dat nici un rezultat, iar domnul Laval ar fi săvârşit o 
eroare când a socotit că poate face o politică de egală amiciţie şi cu Germania şi cu 
URSS. 
                                 

39 Vezi documentul nr. 31. 
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Germania n-ar aştepta decât ratificarea Pactului franco-sovietic pentru a 
readuce în discuţie Pactul de la Locarno şi chestiunea zonei demilitarizate. 

De data aceasta, mai îngrijorător ar fi faptul că atât armata, cât şi diplomaţii 
de carieră ar îndemna pe domnul Hitler să profite primul de pretexte pentru a 
proceda la reînarmarea frontierei de vest, încoronând, astfel, opera de anulare a 
tuturor clauzelor militare din Tratatul de la Versailles. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Ministru,  Director,  
(ss) Al. Cretzianu  (ss) G. Crutzescu 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 62, f. 3 

44 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA, 

CONSTANTIN LAPTEW,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. A-2, din 15 ianuarie 1936 

Negocierile militare anglo-franceze 

Domnule Ministru, 

Precum ştiţi, la 10 decembrie, imediat după elaborarea Planului Laval-Hoare, 
au început la Paris, între experţi militari francezi şi britanici, o serie de convorbiri 
cu caracter tehnic, având de scop să precizeze obligaţiile ce Franţa le luase faţă de 
Marea Britanie, prin notele din 16 şi 26 octombrie trecut. Experţii au discutat şi 
stabilit din caraterul asistenţei terestre, navale şi aeriene pe care Franţa, în virtutea 
art. 16, alin. 3 din pact, le asumase faţă de Marea Britanie, în cazul când aceasta 
din urmă ar fi atacată de Italia în urma aplicării sancţiunilor. Lucrările au durat 
până în preajma Crăciunului şi au fost reluate după sărbători, prin intermediul 
ataşaţilor militari britanici din Paris. Astăzi, ele sunt considerate ca virtual 
terminate. 

Opinia publică britanică a aflat de aceaste negocieri numai după începutul 
anului curent. Ele au fost primite aici cu satisfacţie şi cu un oarecare sentiment de 
uşurare întrucât foarte mult timp a planat asupra asigurărilor date de domnul Laval, 
o destul de mare suspiciune. Afirmaţiile categorice făcute de primul ministru 
francez în Cameră, la 27 şi 28 decembrie, marcaseră deja începutul risipirii acestui 
sentiment de dubiu. Iar ştirea tratativelor militare a venit să confirme existenţa unui 
angajament formal al Franţei. 



Institutul Diplomatic Român 

 58 

În cercurile oficiale, s-a păstrat o discreţie explicabilă cu privire la amănuntele 
aranjamentelor stabilite, dat fiind caracterul lor pur militar. S-a putut numai afla că 
din pricina textelor constituţionale din Franţa, care supun proclamaţia mobilizării 
generale unui vot prealabil al Parlamentului, francezii nu au putut da asigurarea că, 
în caz de agresiune italiană împotriva Marii Britanii, forţele franceze vor intra în 
mod automat în acţiune. Asistenţa imediată franceză a fost însă promisă printr-o 
serie de măsuri care, pentru a putea intra în funcţiune, nu implică decretarea 
prealabilă a mobilizării. Mi s-a citat, astfel, punerea la dipoziţia flotei britanice a 
porturilor, arsenalelor şi docurilor franceze, precum şi a serviciilor de semnalizare 
şi aterizare a aeroporturilor. Aflu, de asemenea, că manevrele escadrelor franceze 
ce vor avea loc la sfârşitul acestei luni în Atlantic, de-a lungul coastei vest-africane, 
şi care vor coincide cu manevrele unei părţi a Home Fleet-ului, care vor avea loc la 
aceeaşi epocă [sic!] şi în aceeaşi zonă, este una din consecinţele aranjamentelor 
experţilor. 

Ştirea negocierilor militare anglo-franceze a stârnit însă în Germania o serie 
de îngrijorări, care au mers până la proteste vehemente prin presă. Astfel, în ciuda 
afirmaţiilor categorice făcute şi aici şi la Paris, că consultaţiile militare s-au limitat 
la pericolul mediteraneean, presa germană pretinde că experţii nu au putut să nu 
considere şi alte situaţii, ca de pildă cooperarea anglo-franceză pe Rin. O asemenea 
cooperare ar fi privită de Germania ca contrară Pactului de la Locarno, care obligă 
pe garanţi (deci şi Anglia) la o imparţialitate absolută şi nu permite nicio 
discriminare prealabilă în favoarea unuia sau altuia dintre semnatari. 

În scopul de a calma aprehensiunile germane, „Daily Telegraph” a publicat 
ieri un articol care aflu că este direct inspirat de Foreign Office. Articolul, pe care-l 
trimit aici alăturat, începe prin a arăta cât de puţin fondate sunt temerile manifestate 
în Germania deoarece convorbirile franco-britanice s-au purtat numai asupra zonei 
mediteraneene. Apoi, articolul enumeră câteva din problemele examinate la Paris 
de experţi. Cum este pentru prima oară că un ziar publică aici detalii în această 
privinţă, nu există nici o îndoială că aceasta s-a făcut numai în scopul de a da 
posibilitatea opiniei publice şi presei germane de a cunoaşte adevărata natură a 
tratativelor militare dintre francezi şi britanici. 

În ceea ce priveşte amănuntele publicate în „Daily Telegraph”, cu privire la 
aranjamentul de asistenţă, ele confirmă cele aflate de mine anterior şi menţionate în 
cuprinsul prezentului raport. 

Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Laptew 
[Note marginale:] 
Telegrafic, la Marele Stat Major. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 57, f. 216–219 
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45 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE 

DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 138, din 15 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 03 161, din 20 ianuarie 1936 

Relaţiile polono-germane 

Domnule Ministru, 

Din punctul de vedere pur politic, există motive puternice pentru a crede că 
relaţiile dintre guvernele din Berlin şi cel din Varşovia rămân aceleaşi. Pentru a 
pune acest fapt în evidenţă, vor avea loc, în scurt timp, diferite manifestări de bună 
vecinătate: concerte ale Filarmonicii din Berlin, la Varşovia şi la Poznan, vizita în 
Polonia a tineretului hitlerist, o excursie la Varşovia a 300 de jurişti germani, sub 
conducerea eventuală a ministrului de Justiţiei al Reich-ului. 

Pe terenul economic şi monetar, relaţiile între cele două ţări sunt însă destul 
de încordate. 

Pe de o parte, recenta convenţie economică nu funcţionează în mod 
satisfăcător pentru Polonia. Într-adevăr, exporturile poloneze în Germania sunt 
plătite foarte anevoie, deoarece importurile germane în Polonia, care, prin regimul 
de clearing instituit, trebuie să furnizeze sumele necesare efectuării acelor plăţi, 
stagnează, cursul fixat – de 1 marcă pentru 2,13 zloţi –, creând pe piaţa polonă o 
situaţie defavorabilă mărfurilor germane, faţă de cele ale altor ţări. 

Pe de alta, sumele datorate căilor ferate polone pentru transporturile 
efectuate, prin coridor40, din Reich în Prusia Orientală şi vice-versa, sunt 
„îngheţate” în Germania. După informaţiile ce mi s-au dat, ele s-ar ridica la vreo 40 
de milioane mărci (vezi telegrama nr. 8041, din 9 ianuarie), sumă ce, în momentul 
de faţă, ar fi foarte bine venită tezaurului polon. 

Aceste dificultăţi de ordin economic pot servi de explicaţie faptului că 
Guvernul de aici nu s-a împotrivit, dacă nu şi-a dat chiar aprobarea, hotărârilor 
luate în ziua de 9 ianuarie, de Comitetul Superior al Uniunii Polonezilor din 
Germania. În rezoluţia adoptată, acest comitet constată că „situaţia actuală trebuie 
schimbată”. Mai caracteristic este că acest fapt a fost relevat şi chiar comentat de 
oficiosul „Gazeta Polska” şi de ziarul guvernamental de stânga „Kurjer Poranny”. 
                                 

40 „Coridorul” reprezenta spaţiul polonez care separa Germania de Prusia Orientală, parte 
componentă a statului german. 

41 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Se zice, de asemenea, că Guvernul polon a dat un decret-lege (v. nr. 12842, din 
14 ianuarie) tocmai pentru a putea exercita o presiune economică asupra Germaniei. 

În ce priveşte discursul de la Poznan al generalului Rydz-Smigly (v. nr. 4 03143, 
din 30 decembrie 1935), el trebuie considerat ca o manifestare separată. Comandantul 
armatei duce politica lui de apărare a graniţelor Poloniei şi nu cred că trebuie făcută 
legătura între mişcările sale şi dificultăţile economice. 

Bineînţeles, că acest discurs a produs nelinişte la Ambasada Germaniei. 
Între explicaţiile care s-au dat membrilor ei, am auzit următoarea: că vizita 

generalului Rydz-Smigly a avut caracterul unei manifestări de politică internă. 
Poznanienii, socotindu-se neglijaţi, ţinerea unui discurs la Poznan a avut tocmai ca 
scop de a arăta că guvernanţii din Varşovia dau o importanţă acestei părţi a ţării lor. 

Acest argument are însă două puncte slabe, care îl distrug complet. Mai întâi, 
generalul Rydz-Smigly nu se ocupă din principiu de politica internă. Apoi, aşa-zisa 
„neglijare” a Poznaniei provine din faptul că această provincie este o citadelă a 
Partidului Naţional, tocmai din cauza politicii străine antigermane a acestuia. Dacă 
discursul de la Poznan al inspectorului general a fost viu aplaudat, cauza a fost 
tocmai că i se putea da o interpretare – ca să spunem lucrurilor pe nume – antigermană. 

Hiott 
AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 43, f. 204–206 

46 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,  

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 107, din 16 ianuarie 1936, ora 14.46 
Înreg. la nr. 2 479, din 17 ianuarie 1936 

Cabinetul britanic s-a întrunit ieri pentru a hotărâ atitudinea pe care Marea 
Britanie o va lua la Geneva în chestiunea întăririi sancţiunilor. S-a convenit: 

I. Ca propunerea canadiană de embargou total pe petrol, cărbuni etc. să 
rămână baza discuţiilor viitoare. Amintesc că aceste sancţiuni urmau să 
fie luate în măsura în care vor asigura o cât mai mare eficacitate. 

II. În consecinţă, se crede că un comitet de experţi va trebui să studieze în 
prealabil gradul de eficacitate ce ar putea fi atins în situaţia actuală. 

                                 
42 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
43 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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III. Odată raportul sub-comitetului întocmit, chestiunea readusă în faţa 
Comitetului de 18, reprezentantul Marii Britanii se va ralia acolo la 
opinia majorităţii, oricare ar fi ea. 

Se crede că linia dominantă care a călăuzit aceste hotărâri pare a fi, pe de o 
parte, preocuparea ca Marea Britanie să se abţină de la orice iniţiativă, pe de altă 
parte, dorinţa ca ea să sprijine, în cadrul procedurii actuale, orice acţiune colectivă 
a majorităţii membrilor Societăţii Naţiunilor. 

Transmisă domnului ministru Titulescu. 

Laptew 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 18. 

47 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 62, din 16 ianuarie, ora 15.50 
Înreg. la nr. 2 475, din 17 ianuarie 1936 

În ultimele zile, Mussolini a primit succesiv pe şefii de misiune [de] la 
Bruxelles, Paris, Berlin şi Viena. Toate aceste audienţe par a fi avut un caracter 
informativ. 

Cred util să vă comunic aprecierile lui Attolico, ambasadorul Italiei la Berlin, 
asupra raporturilor italo-germane actuale. Din punctul de vedere economic, 
ambasadorul socoteşte situaţia foarte bună. Reich-ul face tot ce poate spre a ajuta 
Italia, în limitele posibilităţilor de plată ale acesteia şi necesităţilor economice ale 
Germaniei. Din punctul de vedere politic, situaţia este mai puţin satisfăcătoare. 
Germanii uită mai greu decât italienii violenta tensiune din vara lui 1934 şi 
atitudinea lui Mussolini la Stresa. De aceea, ei îşi au aţintite privirile spre Londra. 
Însă Wilhelmstrasse a început să fie decepţionat de atitudinea Angliei, fiindcă 
constată că: 

I. Acordul naval anglo-german, din 18 iunie 1935, nu a izbutit să 
dezunească Franţa şi Anglia. 

II. Dimpotrivă, Parisul şi Londra pledează pentru aplicarea securităţii 
colective la acordurile de Stat Major, care mâine vor putea fi îndreptate 
contra Reich-ului. 
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III. Anglia nu a lăsat Germaniei, cum aceasta sperase, mână liberă în 
Europa Centrală, adică în Austria şi Cehoslovacia. Una din erorile lui 
Palazzo Chigi a fost de a pune Austria pe primul plan al preocupărilor 
italiene. 

Ambasadorul Italiei a reproşat Ministerului său acest exces de zel, care 
răpeşte Italiei libertatea ei de acţiune în raporturile cu Germania. 

Ambasadorul Italiei conchide că Europa va putea asista la un reviriment al 
Italiei în chestiunea Austriei, dacă Marea Britanie va continua politica ei de 
sugrumare a Italiei în Mediterana şi Africa. 

Lugoşianu 

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, la St. Moritz, domnului ministru Titulescu; Legaţiei 
României de la Berlin, cu menţiunea „Strict confidenţial spre informare”. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65, f. 83–84 

48 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 502, din 16 ianuarie, ora 18.10 
Înreg. la nr. 2 481, din 17 ianuarie 1936 
Transmisă. Confidenţial. 

Din izvor direct aflu adineauri confirmarea ştirii că Uruguayul înţelege a nu 
lua parte la Geneva, la discutarea incidentului sovieto-uruguayan, de pe urma 
ruperii relaţiilor diplomatice de către republica sud-americană. 

În felul acesta, am, la fel cu alţi spectatori sau jurişti obiectivi, impresia că 
Uruguayul pierde o ocazie strălucită de a apăra punctul său de vedere şi dă el însuşi 
Sovietelor argumente puternice pentru susţinerea protestului pe care îl dezvoltă 
energic delegatul sovietic. De la ambasadorii Braziliei şi Argentinei aflu că 
guvernele lor respective aprobă felul de a fi procedat al Uruguayului căci Sovietele 
au mers prea din calea afară în acele ţări cu propaganda revoluţionară. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 241 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 63

49 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 503, din 16 ianuarie, ora 19.00 
Înreg. la nr. 2 493, din 17 ianuarie 1936 
Transmisă. Confidenţial. 

În cercurile apropiate italienilor oficiali de aici circulă zvonul că mareşalul 
Badoglio se va duce curând la Roma, în vederea stabilirii planului de acţiune şi de 
organizare pe timpul sezonului ploilor şi, totodată, a măsurilor de luat pentru ca 
Italia să nu mai apară ca fiind scoasă de pe eşichierul european. 

Din alte izvoare, acelaşi zvon este tălmăcit ca o dizgraţie pentru insuccesul 
militar al Domniei Sale, de până acum. Aceste spuse sunt întărite şi mai mult prin 
comparaţia cu rechemarea generalului De Bono, căruia i se reproşează că succesele 
reportate în epoca uşoară şi prielnică de neconcentrare a abisinienilor, nu fuseseră 
destul de concludente. 

Ştirea atacului unei ambulanţe engleze din Abisinia, deşi neconfirmată, pare a 
fi sporit, printre englezii de aici, animozitatea contra Italiei. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Marele Stat Major. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 247 

50 
ATAŞATUL DE PRESĂ AL LEGAŢIEI ROMÂNIEI DE LA BERLIN, 

PETRE ILCUŞ,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 37, din 16 ianuarie 1936 

Germania în anul 193544 

Bilanţul activităţii politice, desfăşurată de către regimul naţional-socialist în 
anul 1935, atât în ceea ce priveşte viaţa internă, cât şi în ceea ce priveşte relaţiile cu 
străinătatea, poate fi schiţat prin următoarele: 
                                 

44 În prima parte a raportului (f. 16–23), diplomatul român face o trecere în revistă a politicii 
interne din Germania în cursul anului 1935 oferind informaţii despre categoriile sociale din Germania 
şi atitudinea lor faţă de regimul naţional-socialist; relaţia dintre regim şi cele două biserici, protestantă 
şi catolică; introducerea serviciului militar obligatoriu; probleme economice. 
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(…) 2. Politica externă 

Relaţiile celui de-al treilea Reich cu străinătatea au fost dominate, în 1935, de 
o linişte aparentă, în care acţiuni concrete n-au prea intervenit. În străduinţele sale 
de a ieşi din cercul izolării, în care s-a manevrat singură, prin părăsirea, în 1933, a 
Societăţii Naţiunilor şi prin încălcarea de la sine putere, în 1935, a unor puncte din 
Tratatul de la Versailles, Germania nu a putut face în cursul anului trecut decât un 
singur pas: plebiscitul din Saar şi Acordul naval cu Anglia. Dar şi speranţele puse 
în acest acord – socotit ca un început de bun augur – au rămas şi ele simple iluzii, 
deoarece lanţul încercărilor s-a rupt, iar lucrurile şi străduinţele s-au oprit la această 
singură înţelegere. 

În viaţa politică internaţională, a intervenit, între timp, conflictul italo-abisinian, 
care a avut darul să mute brusc axa preocupărilor politice şi diplomatice din centrul 
Europei spre sudul ei, ajutând astfel Germania să scape de sub privirile atente şi 
pline de griji cu care era înconjurată până atunci situaţia şi cu care îi erau aşteptate 
acţiunile. 

Ea a continuat, totuşi, prin câteva apeluri ale cancelarului Hitler, să-şi manifeste 
dorinţa de a ajunge la o înţelegere bilaterală cu statele vecine şi, îndeosebi, cu 
Franţa, cu care – Führer-ul a accentuat adese ori – Reich-ul nu mai are nici un diferend 
de ordin teritorial. Tezei germane, Franţa i-a răspuns prin propunerile sale de a se 
ajunge la înţelegeri în cadrul ideii de securitate colectivă şi sub auspiciile Societăţii 
Naţiunilor. 

Refuzând orice propunere venită în acest sens şi bazată pe menţinerea 
statu-quo-ului, Germania nu a primit, după cum se ştie, să participe nici la un 
Locarno al Europei de Răsărit. Perseverând în această atitudine, ea a combătut şi Pactul 
franco-sovietic şi ceho-sovietic, pe care le-a prezentat ca fiind în contradicţie cu 
Tratatul de la Locarno, acuzându-le că ar fi îndreptate împotriva ei. Sub acelaşi 
aspect este prezentat şi recentul acord încheiat între Statele Majore francez şi englez. 

Polemizând cu sistemul pactelor iniţiate şi puse sub auspiciile Franţei, 
„Berliner Tageblatt” a publicat recent un articol foarte semnificativ, care ar putea 
indica nu numai atitudinea de acum faţă de problema păcii, ci şi tendinţele din 
viitor, şi din care socotim potrivit să extragem următoarele: „Ne găsim în pragul 
unei noi orientări a politicii de colaborare. Anul 1935 a fost anul pactelor. 
Conflictul italo-abisinian a pus însă la încercare eficacitatea tuturor pactelor. Şi se 
dovedeşte că o parte din aceste pacte cu caracter de alianţe, care urmăresc anumite 
scopuri politice aparte, sortite nu tocmai în mod exclusiv şi numai menţinerii păcii, 
au avut darul să contribuie doar la mărirea nesiguranţei generale. Se pare că pactele 
urmează să treacă pe planul al doilea; în schimb, Societatea Naţiunilor câştigă şi în 
importanţă şi în atribuţie. Opinia publică anglo-saxonă a fost aceea care s-a 
declarat şi s-a expus făţiş pentru Societatea Naţiunilor şi pentru funcţionarea ei, în 
sensul că agresorul să fie de fapt pedepsit pentru ca Pactul Societăţii Naţiunilor să 
nu mai rămână doar jocul unor proceduri interminabile şi pentru ca sensul ei să nu 
mai fie falsificat. Se poate chiar spune că, printr-o revoluţie a opiniei publice, jocul 
fin al diplomaţilor a fost aruncat peste bord. În urma fricţiunilor din decembrie, 
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Anglia a devenit conducătoarea unei majorităţi hotărâte din opinia publică 
mondială, care cere afirmarea politicii Societăţii Naţiunilor. Iar dacă această 
politică se va şi impune de fapt, atunci nu mai încape nicio îndoială că întreaga 
politică a pactelor de până acuma va fi supusă unei revizuiri totale. Căci pentru o 
societate a naţiunilor care funcţionează, de fapt, pentru un areopag ai cărui membri 
recunosc şi se obligă să tragă consecinţele ce decurg din art. 12, 13, 15, şi 16, 
pactele singuratice, în forma lor de astăzi, nu pot însemna realizarea principiului 
iniţial, menţinerea şi garantarea păcii adevărate. 

Poate nici unul din pactele anterioare, inclusiv acela de la Locarno, nu poate 
fi adaptat la situaţia nou creată. Nesiguranţa ce planează tocmai asupra Pactului de 
la Locarno, în urma recentelor evenimente, o dovedeşte frecventa discuţie din presa 
ţărilor participante, discuţie purtată asupra acestui tratat. Faptul că autorii Tratatului 
de la Locarno (1925) şi-au dat seama că el este doar de un ajutor secundar, atâta 
vreme cât Societatea Naţiunilor nu-şi poate împlini integral misiunea – menţinerea 
păcii – ne-o dovedeşte articolul referitor la expirarea lui, din momentul în care Liga 
Naţiunilor se simte în stare să facă parte ea singură nevoilor de pace. 

Timpul pactelor speciale, îndeosebi, al acelora care, de fapt, sunt îndreptate 
contra unui al treilea, pare să fi dispărut. Realitatea crudă a conflictului italo-
abisinian, cu consecinţele lui, a dărâmat paravanul frumoaselor faţade diplomatice, 
în dosul cărora îşi arată colţii pericolul războiului. Opinia publică mondială trebuie 
să continue pe drumul apucat; ea nu trebuie să se lase indusă în eroare prin 
sentimente şi idei preconcepute cu privire la lucruri şi fapte care stau în afara 
acestor probleme şi care sunt, de fapt, chestiuni proprii şi interne ale fiecărei naţiuni. 
Pacea trebuie organizată într-o ligă a naţiunilor, care, credincioasă principiilor 
iniţiale, să-şi înceapă opera de construcţie în aşa fel încât nimeni să nu-i poată 
refuza concursul, la rezolvarea problemelor ce se pun. Dar numai bărbaţii de stat 
hotărâţi şi la spatele cărora stă întreaga naţiune vor putea realiza această operă”. 

Din aceste pasaje rezultă clar felul în care judecă Reich-ul elementele 
internaţionale în curs şi, în special, rolul şi importanţa Angliei. Germania îşi dă perfect 
de bine seama că războiul italo-abisinian odată încheiat – iar, după părerea de aici, 
el va fi lichidat în scurt timp – Franţa şi Anglia, mai strâns legate ca oricând, îşi vor 
îndrepta nou toate privirile spre Berlin. Din articolul citat rezultă un apel pentru 
necesitatea unei reforme a Ligii Naţiunilor şi instaurarea unui nou sistem de 
colaborare internaţională; acest apel lasă să se întrevadă dorinţele Reich-ului de a găsi 
o cale potrivită pentru [a] ieşi din izolarea în care se găseşte, şi care ar însemna 
pentru el o revenire, dar într-o nouă Ligă a Naţiunilor. 

Sinceritatea acestor tendinţe e greu de precizat: ele pot fi interpretate foarte 
uşor şi ca o nouă manevră, care să permită Germaniei doar câştigarea timpului 
necesar pentru realizarea programului său de reînarmare. 

În cadrul acestui program intră şi problema zonei demilitarizate a Rinului, 
care devine tot mai actuală şi care, fără îndoială, va forma în timpul apropiat una 
din problemele principale, nu numai de ordin militar, ci şi de ordin politic, extern 
celui de-al treilea Reich. 
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În concepţia armatei ca şi în aceea a factorilor politici germani, zona 
demilitarizată din vest este considerată ca ultimul element ce ştirbeşte suveranitatea 
deplină a Reich-ului. 

Ţinând seamă de felul cum cancelarul Hitler, al cărui prestigiu şi autoritate, 
în toate păturile sociale ale Germaniei şi chiar în noua armată, sunt aproape fără 
rezerve, a înţeles până acum să rezolve probleme ce atingeau orgoliul naţional, se 
prea poate ca, în curând, să asistăm la o acţiune similară şi în ceea ce priveşte zona 
demilitarizată. 

Ilcuş 
[Note marginale:] 
Dir. pol. 21 ianuarie 1936. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 23-28 

51 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERNA, MIHAIL BOERESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 77, din 16 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 03 704, din 22 ianuarie 1936 

Iarăşi în chestia eventualei reluări a relaţiilor între Elveţia şi URSS 

Domnule Ministru, 

Din nou chestia relaţiilor sovieto-elveţiene va reveni înaintea Parlamentului, 
şi anume înaintea Consiliului Naţional, unde au fost depuse, zilele acestea, trei 
propuneri, cerând restabilirea relaţiilor diplomatice între Elveţia şi URSS. Este 
simptomatic de a constata cum, periodic, această gingaşă chestiune revine la 
suprafaţă, sub o formă sau alta, dintr-un izvor sau din altul, de astă dată însă fără a 
provoca mai mult interes în Parlament, deoarece una din cele trei propuneri emană 
de la grupul Duttweiler, căruia, cu acest prilej, s-au alipit trei deputaţi radicali de 
stânga şi un agrarian. Un cald partizan al domnului Duttweiler, domnul deputat 
(din Zürich), dr. Bircher-Brenner, îmi spunea că are convingerea că, cu toată 
atitudinea dârză a Guvernului de a nu relua, sub nici o formă, relaţii normale cu 
URSS, va veni momentul unde Consiliul Federal, volens nolens, se va vedea 
nevoit, mai mult din motive economice, să normalizeze raporturile cu Sovietele. 
„Nu putem indefinit continua să ne plătim luxul costisitor (adaugă domnul Bircher) 
de a întoarce spatele celui mai mare stat din lume, deţinător de tezaure de materii 
prime, fiindcă dirigenţilor noştri nu le convine forma de guvern a acelui stat”. 
Aceste cuvinte mi le spunea Domnia Sa câteva zile înainte ca propunerea grupului 
Duttweiler (din care face parte) să fi fost depusă Consiliului Naţional. 
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Fireşte că la Geneva, gestul noului deputat din Zürich a găsit un ecou 
călduros în organul domnului Nicole, „Le Droit du Peuple”, ale cărui atacuri 
anterioare s-au transformat subit în cele mai măgulitoare laude la adresa creatorului 
întreprinderii „Migros”. 

Celelalte două propuneri supuse Consiliului Naţional se datoresc, una deputatului 
socialist Reinhard, şi cealaltă comunistului Bodenmann, ambele fără sorţi de izbândă. 

Am întrebat pe domnul Motta dacă cu ocazia discuţiei în Consiliul Naţional, 
privitoare la aceste propuneri, în orice caz la propunerea Duttweiler, Domnia Sa va 
lua cuvântul spre a fixa din nou atitudinea Guvernului, şeful Departamentului 
politic mi-a răspuns: „Je redirais – s’il était besoin que je prenne la parole – 
exactement ce que j’ai dit à Genève en septembre 1934, lorsqu’au nom du Conseil 
fédéral et de la grande majorité du peuple suisse, je me suis élevé contre 
l’admission des Soviets à la Société des Nations”. Şi iată, într-adevăr, declaraţia 
textuală făcută la acea epocă de domnul Motta: „Un regim a cărui doctrină şi 
practică în conducerea statului este comunismul expansiv şi militant, îndeplineşte 
el oare toate condiţiile spre a-l putea admite? Acest comunism este în toate 
domeniile – religios, moral, social, politic, economic – negarea cea mai radicală a 
tuturor ideilor ce formează substanţa noastră din care trăim. El combate ideea 
religioasă şi spiritualitatea sub toate formele. El distruge familiile, desfiinţează 
iniţiativa individuală, suprimă proprietatea privată şi organizează munca într-o 
formă în care este greu a face deosebirea de muncă forţată. La aceasta se adaugă o 
altă trăsătură esenţială, care sfârşeşte prin a pune comunismul sovietic în opoziţie 
cu unul din principiile cele mai indispensabile şi universal recunoscute în ceea ce 
priveşte relaţiile dintre state: comunismul rusesc aspiră să se răspândească 
pretutindeni; scopul lui este revoluţia mondială”. 

Or, domnul Motta crede că nimic nu s-a schimbat în situaţia de atunci şi că, 
deci, nimic nu justifică vreo schimbare a atitudinii Consiliului Federal faţă de 
această chestiune. 

Recentele evenimente din Uruguay, care au dus la ruptura relaţiilor 
diplomatice ale acelei republici cu URSS, continuarea persecuţiilor religioase, a 
imixtiunii de netăgăduit a Sovietelor în politica internă a multor ţări în scop de 
propagandă subversivă, toate aceste fapte şi multe altele justifică neîncrederea 
noastră (citez pe domnul Motta) „care va persista cât timp regimul URSS nu se va 
hotărî să aducă schimbările impuse de principiile fundamentale ale dreptului 
ginţilor, fără care un stat nu poate merita încrederea şi respectul «des honnêtes 
gens»”. Este o iluzie periculoasă, dacă nu chiar naivă, de a da crezare afirmaţiilor 
ce nu lipsesc la orice ocazie şi care vor să stabilească distincţii subtile între 
Internaţionala a III-a şi Guvernul sovietic! Într-adevăr, aici domneşte pretutindeni 
convingerea – de la Palatul federal, la marea majoritate a opiniei publice – că în 
ţările cu care Sovietele reiau raporturi normale, ele se folosesc să facă o 
propagandă activă în favoarea regimului bolşevic. În special, Elveţia este 
considerată la Moscova ca un punct strategic de propagandă în centrul Europei şi, 
îndeosebi, de când nu mai există centre de propagandă în Germania şi Austria. 
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Propaganda sovietică s-a dezvoltat – mă asigură un mare industriaş din Zürich (cu 
care luam masa zilele acestea) – de când delegaţia URSS s-a stabilit la Geneva. 
Arestarea lui Eberlein a permis autorităţilor elveţiene să constate că birourile ce 
acel individ le dirija la Basel şi la Zürich nu erau decât agenţii foarte active de 
propagandă comunistă, direct dirijată şi plătită de Komintern, cu care Partidul 
Comunist elveţian întreţine strânse legături. 

Ca o concluzie a acestor constatări efective şi a multor altele, încheie 
interlocutorul meu de la Zürich: „Ce ar fi în ziua când Elveţia, reluând relaţiile 
diplomatice cu URSS, misiunea lor oficială ar fi instalată la Berna «à l’abri des 
privilèges et immunités diplomatiques?»” 

Rezumând toate cele ce preced, am impresia că de la guvern până la 
industriaşi, la financiari, la presă şi la marea majoritate a opiniei publice elveţiene, 
nimeni nu e încă de părere aici, că a venit momentul şi pentru Elveţia, ca să 
normalizeze raporturile ei cu URSS. 

Boerescu 
[Note marginale:] 
La cabinetul domnului [sub]secretar de Stat. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 53, f. 282–286 

52 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 507, din 17 ianuarie 1936, ora 13.00 
Înreg. la nr. 2 722, din 17 ianuarie 1936 
Transmisă. 

Quai d’Orsay îmi arată categoric, pe baza ultimilor ştiri primite astăzi 
dimineaţă, că ambasada franceză de la Londra nu lasă cu nimic să se întrevadă că 
Guvernul englez ar avea să se angajeze „à fond” la Geneva, fără însă ca aceasta să 
însemne că Anglia ar renunţa la politica de sancţiuni, care este adânc intrată în 
credinţa opiniei publice engleze. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 248 
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53 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 506, din 17 ianuarie 1936, ora 13.10 
Înreg. la nr. 2 723, din 17 ianuarie 1936 

Această telegramă a fost comunicată domnului ministru Titulescu. 
Ministrul Afacerilor Străine mi-a spus că ratificarea Pactului franco-sovietic 

va veni în faţa Parlamentului numai după întoarcerea Domniei Sale de la Geneva. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 249 

54 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DIN VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 154, din 17 ianuarie 1936, ora 20.15 
Înreg. la nr. 2 729, din 18 ianuarie 1936 

În şedinţa de ieri, Comisia Afacerilor Străine a Sejmului, sub preşedinţia 
domnului Schaetzel, a aprobat în mod călduros expunerea ministrului Afacerilor 
Străine, iar opt din membrii ei au pus domnului Beck diferite întrebări de detaliu. 
În replică, ministrul Afacerilor Străine a dat lămuririle cerute. 

A explicat politica Guvernului faţă de Cehoslovacia ca o urmare a 
tratamentului discriminatoriu aplicat minorităţilor polone din acea ţară, exprimând 
dorinţa ca diferendul să fie rezolvat fără zgomot. 

Mai departe, constată că SN n-a făcut nimic pentru normalizarea relaţiilor 
polono-lituaniene. 

A declarat că raporturile cu Franţa sunt foarte bune, aducând cu această 
ocazie elogii domnului Laval pentru încercările sale de a aplana conflictul italo-
abisinian. 
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La sfârşitul cuvântării, a respins în mod energic sugestiile unui deputat, ca 
politica să fie subordonată intereselor economice, lucru ce, după Domnia Sa, ar 
duce la venalizarea politicii externe polone. 

Traducerea dezbaterilor va fi expediată prin poştă. 

Hiott  
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 5, f. 126 

55 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 511, din 17 ianuarie 1936, ora 20.37 
Înreg. la nr. 2 728, din 18 ianuarie 1936 
Confidenţial. 

Transmisă domnului ministru Titulescu. 
Ştirea ce am comunicat telefonic ieri seară Excelenţei Voastre o reafirm, în 

urma convorbirilor mele de astăzi cu preşedintele Consiliului de Miniştri şi, apoi, 
cu ministrul Comerţului (radical socialist), nu mai exactă ca fond, dar şi 
ineluctabilă. Într-adevăr, ministrul Herriot va fi, poate, chiar demisionar din 
Cabinet. Va atrage aceasta şi demisia colegilor săi radicali din guvern, după cum 
rezultă din spusele onorabilului mai sus numit, ea pare inevitabilă (primul numit, 
care a avut lungi şi amicale întrevederi cu Herriot, nu pare, însă, în aceeaşi măsură 
convins despre această eventualitate). 

Deşi Herriot a demisionat din preşedinţia partidului său, este cert că el nu este 
mulţumit de a vedea ales în locul lui pe Daladier. Chautemps refuză, iar G. Bonnet, 
pentru moment, nu este amator. Cât despre Partidul Radical, marea majoritate 
simte că, fără un preşedinte cu adevărat portdrapel, partidul riscă enorm în lupta 
electorală şi că, fatal, va fi o pradă şi mai uşoară, de care vor beneficia în multe 
Departamente, în primul rând, socialiştii. Congresul electoral, care va face ca 
Partidul Radical să ceară cu insistenţă lui Herriot a relua preşedinţia, nevoie 
combinată cu neconvenirea acestuia la alegerea lui Daladier, dau ca rezultat final şi 
aproape sigur demisia din guvern a lui Herriot şi, apoi, realegerea sa în fruntea 
Partidului Radical. 
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Am impresia că Herriot nu pare convins de necesitatea, odată reales, de a 
începe lupta contra Guvernului din care va fi făcut parte şi pe care cu numeroşi 
radicali şi a multor prieteni, în definitiv, l-a susţinut în clipe grele. Odată reales 
preşedinte al partidului – ceea ce este de văzut, şi fac această rezervă relativă la 
optimismul lui Laval, constatat de mine azi dimineaţă, deşi Bonnet este convins 
că plecarea lui Herriot, urmată, fatal, de a mai tuturor colegilor radicali, atrage 
forţamente demisia şi a preşedintelui Consiliului de Miniştri – va putea oare 
Herriot să reziste, îndeosebi, presiunii stângii partidului său? În orice caz, ceea 
ce este grav în afară de criza însăşi, actualmente în gestaţie, dar aproape sigură, 
fără a mai vorbi în caz când va fi criză, de tot cortegiul de frământări, de 
compromisuri, de paleative de scurtă durată, este că ea s-ar declanşa înainte de 
plecarea primului ministru la Geneva, ceea ce iarăşi nu va scădea dificultăţile, 
atât dezorganizând problemele în legătură cu conflictul italo-abisinian, nici nu 
va întări poziţia Franţei acolo cât şi faţă de unele probleme la ordinea zilei sau 
pe cale de a fi arzător actuale. Fără însă radicali, Laval, odată căzut, el va fi 
căzut de-a binelea, căci nu se vede cum sau cu cine va putea umple golurile 
datorate demisiei miniştrilor radicali. 

Şi iată cum o chestie pură de partid şi fără, actualmente cel puţin, ca acel 
chemat poate mâine în fruntea partidului său să aibe personal şi cu mulţi 
prieteni ai săi a reproşa primului ministru ceva neconsecvent în ale principiilor 
şi ale directivelor, poate duce la o criză gravă cu consecinţe în primul rând 
interne şi cu înrâurire, forţat, asupra acţiunii externe de până acum a Franţei. 
Mai rămâne, totuşi, o posibilitate între facilitarea ducerii momentului la bun 
sfârşit a celor imediate din această ultimă ordine de preocupări, şi ea este a 
vedea amânată criza după terminarea treburilor sorocite acum la Societatea 
Naţiunilor. Dar aceasta este un paleativ de scurtă durată şi care nu convine 
acelor grăbiţi sau care nu văd mai departe decât bisericuţa lor. 

În clipa când închei această telegramă, aflu, probabil, că ministrul Muncii, 
care a acceptat a intrat în guvern numai dacă radicalii dau larg concursul, luând 
pentru moment drept faptul crizei ce se desemnează, nu poate fi însărcinat cu 
formarea Guvernului în primul rând decât tot Laval căci n-au fost pronosticuri şi, 
deşi, sorţii sunt puţini, poate că criza va fi conjurată printr-o înţelegere 
extraguvernamentală Laval-Herriot. 

Cesianu 

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 250–253 
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56 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 517, din 18 ianuarie 1936, ora 18.15 
Înreg. la nr. 3 025, din 19 ianuarie 1936 
Confidenţial. 

Transmisă domnului ministru Titulescu. 
Privitor la vizita cancelarului austriac la Praga, care, aşa cum îmi spune 

directorul politic la Quai d’Orsay, a displăcut profund în Italia, Domnia Sa, în 
asentimentul, şefului socoteşte că ea este o bună politică şi binevenită ca moment. 

Şi a adăugat: 
Credem că un pact al Europei Centrale azi, când Italia, care este vecină a 

Austriei, are aiurea preocupări şi al căror sfârşit nu se poate întrevedea, nu poate fi 
adus cu succes în faţa cancelariilor interesate. Tocmai absenţa Italiei va servi ca 
pretext valabil, de altfel, Germaniei (care nu este favorabilă unui atare pact) pentru 
a nu-l discuta. Gestul pretins al şefului de misiune cehoslovac, dar de fapt din 
imboldul Guvernului de la Praga, de a invita pe cancelarul Austriei ar trebui imitat 
de Bucureşti şi Belgrad. Desigur, România, ca şi Franţa, nu este vecina Austriei, 
dar ea are un interes imediat şi de prim ordin la fel cu Cehoslovacia şi cu 
Iugoslavia. Austria, pândită de Germania, lucrată în scopuri egoiste de Italia, 
neputând avea un ajutor de la alţii, dacă însăşi vecinii nu se... (lipsă în text) în scop 
de pacificare europeană nu trebuie să ţină a da impresia că este izolată în spaţiu, 
deci a o pune în situaţia de a ceda unor presiuni duşmane ei ca stat suveran sau a o 
lăsa pradă unei disperări. 

Regretabil este că de la Belgrad nu s-a priceput aceasta şi nu se arată nicio 
pricepere sau bunăvoinţă cât de mică pentru o conlucrare cu Viena (spre ştiinţă, 
comunic Excelenţei Voastre că ministrul Franţei de la Belgrad este, actualmente, la 
Paris). 

Mult, de altfel, nu s-ar putea înfăptui, dat fiind cele expuse mai sus, dar ceva 
ca principiu sau ca început, ar fi posibil de dorit şi ne-ar servi tuturor sau, cel puţin, 
nouă, aliaţilor: un acord comercial, o convenţie consulară, o convenţie de extrădare 
etc. Sau altceva, fie chiar de mâna a doua sau a treia. 

S-au dat îndrumări miniştrilor Franţei din capitalele Micii Înţelegeri. 
„Cercetaţi chestiunea. Suntem alături de dumneavoastră”. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 259–260 
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57 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 516, din 18 ianuarie 1936, ora 19.40 
Înreg. la nr. 3 026, din 19 ianuarie 1936 
Confidenţial. 

Transmisă domnului ministru Titulescu. 
Audienţa mea ieri, la ministrul Afacerilor Străine, şi despre a cărui rezultat 

am comunicat un scurt rezumat telefonic Excelenţei Voastre, a avut drept scop 
principal chestiunea celor ce se atribuie Prinţului Starhemberg. Conformându-mă 
întocmai instrucţiunilor primite, domnul Laval mi-a răspuns: „Ca şi în trecut, vă repet 
că privitor la Habsburgi, atitudinea mea şi a Guvernului francez rămâne neschimbată şi 
absolut de acord cu aceea a guvernelor de la Bucureşti, Praga şi Belgrad. Felul de a 
gândi al Micii Înţelegeri este şi al nostru şi ne vom orienta după el”. 

Domnia Sa a adăugat că nu are cunoştinţă de vreun raport sau telegramă de la 
ministrul Franţei din Viena, privitor la aceste chestiuni cărora le va da deosebită 
atenţie, însă pentru ca să pot verifica o eventuală scăpare din vedere a Domniei 
Sale, mă roagă să iau contact cu directorul politic (secretarul general este absent 
câteva zile), ceea ce am făcut îndată. Adaug că la fermitatea comunicării şi 
argumentării mele, Laval a răspuns cu o egală fermitate, în sensul vederilor 
noastre, pricepând perfect sensul distinguo-ului: Prinţul Starhemberg pe cont 
propriu sau pentru alţii, adică acelaşi lucru în fond, căci ar fi chestiune numai de 
timp sau, mai bine zis, de oportunitate, ducând la acelaşi rezultat ca consecinţe, 
fatal contrare stipulaţiilor tratatelor de pace şi Micii Înţelegeri. 

Luând contact apoi cu directorul politic, Domnia Sa mi-a afirmat că ministrul 
Franţei la Viena nu a raportat nimic privitor la cele ce îi expuneam şi Domnie Sale. 
Domnia Sa însă mi-a adăugat că unele zvonuri datorate, în general, ministrului 
iugoslav de la Viena, care inconştient a căzut în mrejele ambasadorului Germaniei 
din acel oraş, a cărui misiune este, în afară de a pregăti opinia publică austriacă în 
mod blajin şi nesimţit (metoda cea nouă germană în Austria) unei apropieri de 
Germania sau unei colaborări cu aceasta printr-o infuzie nazistă în Guvernul 
austriac, mai este a face intrigi şi a semăna neîncredere între statele Micii Înţelegeri 
şi între Mica Înţelegere şi Franţa (Aceste spuse mă fac a conchide că, totuşi, 
ministrul Franţei la Viena n-a fost atât de mut faţă de Quai d’Orsay, cât mi se 
spune de aici. În a crede că Domnia Sa ar simpatiza cu o formulă privitoare la 
regent, nu m-ar mira, ştiind ce puţină simpatie a avut pentru România şi actualul 
nostru suveran şi cât de atras este, o ştiu din izvoare diverse, faţă de imperialiştii 
celor două ţări, în general, şi de magnaţii unguri, în special, credinţa mea pe care, 
din punct de vedere iugoslav, o împărtăşeşte şi colegul meu iugoslav [sic!]. 
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Directorul politic mi-a spus, aşa cum mi-a spus şi ministrul Afacerilor Străine, că, 
luând cunoştinţă de sugestia mea, se va atrage atenţia ministrului Franţei la Viena, 
care are, de altfel, directive generale precise, şi „ne varietur”45. De altfel, a adăugat 
Domnia Sa, Austria este o republică, iar o regenţă fatal implică această monarhie. 
Tratatul de pace cu Austria a fost semnat, şi aceasta, juridic necum şi politic, nu o 
putem pierde din vedere. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 261–263 

58 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 518, din 18 ianuarie 1936, ora 20.48 
Înreg. la nr. 3 024, din 19 ianuarie 1936 
Confidenţial. 

Transmisă domnului ministru Titulescu. 
Pe măsură ce Italia se înfundă mai mult în aventura abisiniană şi pe măsură ce 

mutismul Germaniei, denumit acolo „obiectivitate” prea curând (în egală proporţie), 
abia de un rând de vreme, o îngrijorare a început a se manifesta aici, la fel ca în alte 
ţări, care au început a pricepe că nu se pot socoti la adăpost nici geograficeşte, nici 
politiceşte de un zbucium tot mai ameninţător. 

Profitând, dar, de întrevederile avute ieri la Quai d’Orsay, am căutat a desluşi 
şi originea şi rostul recentei întrevederi a ambasadorului Franţei la Berlin cu 
ministrul Afacerilor Străine german. Întrevederea, pare, deşi s-a alunecat aici 
asupra precizării, voită pe aici. Rostul: interpretarea eronată şi, desigur, voit 
tendenţioasă dată de Guvernul german contra felului german de a interpreta Pactul 
de la Locarno, activitatea Guvernului german, care a răsuflat în modul ştiut în presa 
germană. În convorbirile mele sus-zise, s-a insistat cu rugămintea a transmite la 
Bucureşti şi a şi vorbi în acest sens că Franţa nu are niciun pact cu nimeni, secret, 
că nu lucrează în ascuns, că nu nutreşte la adresa niciunei ţări niciun gând inamical, 
necum ostil, şi că, neavând de revendicat nimic, voieşte, în consecinţă, să trăiască 
cu toată lumea, şi, cu atât mai vârtos, cu vecinii, în deplină pace şi să conlucreze 
într-o armonie cât mai perfectă. Deci, s-a protestat la Berlin contra violenţei şi 
perfidiei presei germane şi s-a precizat: 
                                 

45 Să nu se schimbe (lat.). 
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1) Că înţelegerea între Marele State Majore francez şi englez este absolut în 
litera şi principiul Pactului de la Locarno şi că asistenţa mutuală joacă 
doar în cadrul acelui pact, iar că înţelegerea sus-zisă nu ar viza altceva 
decât eventuala extindere a conflictului european, extindere putând rezulta 
din înăsprirea sancţiunilor, de pildă, iar nu că ar fi îndreptată contra 
oricărui altcineva, fie principial, fie cu anumite intenţii secrete. De altfel, 
Guvernul german nu are decât să procedeze la fel ca acel francez sau cel 
englez, aplicând sau interpretând la fel acel Pact de la Locarno şi nimeni 
aici, la Paris sau la Londra, nu va avea nimic de obiectat. 

2) Că Acordul franco-sovietic, pe cale de ratificare, aşa cum s-a mai spus 
oficial îndeplinită în noiembrie trecut [sic!], nu este îndreptat cât de puţin 
contra Germaniei. 

3) Că nu i-ar admite o remilitarizare a zonei demilitarizate şi că, în caz 
contrar, Guvernul francez nu va sta nepăsător. Adaug, privitor la acest 
capitol, că am avut convingerea că s-a protestat pro forma şi la fel, că nu 
se merge mai departe, în caz de abateri, botezate aici secundare sau acolo 
„de siguranţă”, au mai fost (unele chiar admise de însăşi foşti mari aliaţi) 
„ciupituri (grignotages) vor mai fi, dar nu pentru asta vom face război”, 
mi s-a spus. 

Sunt convins, dar, până la ce grad va fi „ciupitura” şi cine va îndrăzni a spune 
că s-a voit o măsură de toleranţă (căci socotesc că aceea de siguranţă a căzut de mult)? 

Asupra asigurărilor date de ministrul Afacerilor Străine german nu mi s-a 
precizat nimic. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 62, f. 6–8 

59 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA WASHINGTON, CAROL DAVILLA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 408/P-3-II-0, din 18 ianuarie 1936 

Domnule Ministru, 

După o lună de relativă acalmie politică – în decursul căreia preşedintele 
Roosevelt a lucrat la mesajul său de deschidere a Congresului şi la noul buget 
pentru exerciţiul 1936-1937 –, începutul lunii curente a inaugurat perioada de 
agitaţii politice care premerg totdeauna alegerile prezidenţiale ce se ţin din patru în 
patru ani, în prima marţi a lunii noiembrie. 
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Campania a început-o domnul Roosevelt prin mesajul său către Congres. 
Deşi mesajele prezidenţiale la deschiderea sesiunii Congresului sunt, în general, 
împestriţate cu fraze răsunătoare pentru a pune în evidenţă înfăptuirile partidului de 
la putere, totuşi, de obicei, ele constituie o icoană destul de fidelă a situaţiei în care 
se găseşte ţara. Ultimul mesaj însă, rostit de preşedinte la 3 ianuarie, a fost redactat 
în termeni neobişnuit de subiectivi şi, pe alocuri, chiar violenţi. Scopul lui nu a fost 
de a informa Congresul – rece şi cumpătat – despre treburile publice şi despre 
chestiunile de care va trebui să se ocupe în sesiunea de faţă, ci de a adresa ţării 
întregi un discurs care nu s-a deosebit întru nimic, în ce priveşte, mai cu seamă, 
forma sa, de obişnuitele cuvântări electorale. 

Pentru prima dată de la faimosul mesaj al preşedintelui Wilson, din 6 aprilie 
1917 (prin care acesta a cerut Congresului să declare război contra Germaniei), un 
preşedinte a ţinut acest discurs la o oră de seară. Ora 9 a fost aleasă dinadins, 
deoarece este cea mai potrivită pentru a aduna în jurul aparatului de radio cel mai 
numeros public posibil, care se poate urca la mai multe zeci de milioane. 

Indignarea cu care au întâmpinat republicanii această ieşire este uşor de 
înţeles. Ei au imputat preşedintelui că a coborât Congresul la rolul unei unelte 
electorale. 

Prima parte a mesajului a fost destinată politicii externe. Domnul Roosevelt a 
informat ţara despre necesitatea unei legi permanente de neutralitate. În legătură cu 
acest subiect, preşedintele a avut nişte aprecieri foarte aspre la adresa dictaturilor. 

După ce a relevat liniştea care domneşte la naţiunile de pe întreaga emisferă 
din Apus şi politica de „bun vecin”, urmată de Statele Unite faţă de ele, domnul 
Roosevelt a atacat autocraţiile mari, care, împiedicând manifestarea liberă a voinţei 
popoarelor lor, aspiră la cuceriri de teritorii străine, ameninţând pacea lumii şi 
întreţinând o atmosferă de continuă agitaţie neprielnică progresului paşnic al 
omenirii. Înăbuşirea opiniei publice din acele ţări are ca corolar îngâmfarea unor 
conducători care au renunţat la mijloace paşnice pentru atingerea unor obiective 
conforme unei politici de dreptate şi echitate. Domnul Roosevelt este de părere că 
85–90% din popoarele lumii sunt mulţumite cu soarta lor şi nu doresc decât pace 
pentru a se putea consolida şi progresa. 

„În special, popoarele mici – a spus Domnia Sa – dacă ar fi lăsate în pace, ar 
fi mulţumite cu fruntariile lor şi dornice ca în sânul lor să-şi poată rezolva 
problemele lor individuale, atât pe terenul economic, cât şi cel social. 

Guvernanţii şi domnitorii acestor naţiuni, în adâncul inimii lor, urmăresc 
aceste aspiraţii paşnice şi rezonabile ale popoarelor lor. Dar, aceşti guvernanţi 
trebuie să fie totdeauna la pândă ca nu cumva azi sau mâine ţara lor să fie atacată şi 
invadată de şefii acelor popoare, care nu admit principiile de îmbunătăţire a soartei 
omenirii prin mijloace paşnice”. 

După aceste premize, preşedintele a subliniat faptul că Statele Unite au 
încercat întotdeauna să-şi exercite influenţa lor morală în favoarea libertăţilor 
politice şi a democraţiilor. A sosit însă timpul ca America să-şi spună cuvântul 
răspicat şi apăsat asupra libertăţii comerţului produselor sale, fie arme de foc şi 
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muniţii, fie alte produse care sunt esenţiale la urmărirea unui război. De aceea, 
dânsul va cere Congresului votarea unei legi care să asigure acestei ţări menţinerea 
păcii, împiedicând comerţul liber cu beligeranţii. (…) 

Politica comercială 

Politica comercială a Statelor Unite continuă a fi împinsă înainte de domnul 
Hull. Săptămâna trecută a fost semnat de această administraţie al zecelea tratat 
comercial: cel cu Elveţia. Acesta a fost precedat de tratatul cu Olanda şi Brazilia, în 
decursul lunii decembrie. Se speră că, în curând, va fi încheiat unul şi cu Spania. 

Comerţul extern al ţării este în urcare, mai cu seamă importul, care, în 1935, 
a atins cifra de 2 000 000 000 dolari, faţă de 2 300 000 000 dolari, cifra exportului. 

Legea Neutralităţii 

Fără îndoială, cel mai important proiect de lege în actuala sesiune a 
Congresului este cel al neutralităţii. Previziunile lui, dacă vor fi votate de Congres, 
vor avea darul de a schimba radical politica Statelor Unite, urmată timp de o sută 
cincizeci de ani. Într-adevăr, această ţară a insistat, de la existenţa ei şi până în vara 
trecută, asupra drepturilor neutrilor la libertatea comerţului pe mări. Apărarea 
principiului libertăţii mărilor a atras-o, în diferite rânduri (în 1812, 1898 şi 1917) în 
război cu acei care i-au periclitat comerţul cu beligeranţii. 

În ultimii ani, curentul de izolare ce s-a manifestat aici după ultimul război, s-a 
cristalizat tot mai mult până când azi, sub presiunea opiniei publice, Guvernul s-a 
văzut nevoit să renunţe la vechiul principiu al libertăţii mărilor, adoptând o politică 
nouă în materie de neutralitate, de la care speră să-i asigure, în orice conflict 
european, posibilitatea de a rămâne neamestecat. 

Rezoluţia de neutralitate, din august trecut, a fost votată în pripă, în vederea 
izbucnirii iminente a războiului italo-abisinian, şi nu a conţinut decât embargoul 
asupra armelor şi muniţiilor. Dar acesta nu a înzestrat Guvernul cu puterea să 
oprească comerţul cu materiile prime, tot atât de esenţiale la purtarea unui război ca 
armele: petrol, bumbac, cupru, etc. Voind să remedieze această lacună prin 
persuasiune, domnul Hull a cerut conaţionalilor săi să nu caute a profita de pe urma 
acestui conflict sângeros, ci să-şi limiteze comerţul lor la proporţiile normale, 
evitând să vândă beligeranţilor mai mult ca în anii de pace. Această politică însă a 
eşuat, deoarece societăţile de petrol independente, neavând obligaţii financiare faţă 
de guvern, au continuat să furnizeze italienilor cantităţi considerabile de petrol. 
Rezultatul a fost că şi societăţile mari de petrol nu au continuat a vinde mai mult, 
astfel că, de pildă, în primele nouă luni ale anului trecut, exportul de petrol în Italia 
a fost mai mare decât în întregul an 1934. 

Această rezoluţie de neutralitate, expirând la 29 februarie a.c., Congresul a 
primit proiectul de lege lucrat guvern, care va fi votat de curând, fixând politica lui 
de neutralitate, dându-i-se un caracter permanent. 
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Punctele principale ale acestui proiect sunt: 
1) Embargo asupra armelor şi muniţiilor faţă de orice beligeranţi. El este 

mandatoriu şi va intra în vigoare prin proclamaţia prezidenţială, imediat 
ce va izbucni un război între două sau mai multe puteri, şi va fi aplicat cu 
forţă egală faţă de toate. 

2) Restricţii asupra materiilor prime necesare unui război, ca petrol, fier, 
cărbuni, bumbac etc. Se face excepţie în privinţa articolelor alimentare şi 
medicamente. Restricţia se aplică la comerţul ce trece peste media 
normală, socotită pe o perioadă de câţiva ani premergători războiului, 
perioadă care va fi lăsată la discreţia preşedintelui. Restricţia nu este 
mandatorie, ci va fi lăsată tot la discreţia preşedintelui şi va intra în 
vigoare dacă şi când preşedintele va decide astfel printr-o proclamaţie. 

3) Beligeranţii nu vor putea contracta împrumut public în America, dar se 
va putea permite acordarea unor credite comerciale de scurtă durată 
pentru finanţarea comerţului normal, prevăzut în aliniamentul precedent. 

4) Embargoul şi restricţiile precedente vor trebui aplicate, în mod egal, faţă 
de orice beligerant, afară de cazul când Congresul, cu aprobarea 
preşedintelui, va face vreo excepţie. 

5) Vaselor americane le va fi interzis transportul armelor şi muniţiilor atât 
în ţările beligerante, cât şi în alte ţări pentru a fi vândute beligeranţilor; în 
cazul materiilor al căror comerţ va fi restrâns, preşedintele va putea 
interzice prin proclamaţie, transportul lor pe vase americane. 

6) Nici un american nu va putea călători, decât pe riscul lui propriu, pe un 
vas aparţinând beligeranţilor, şi paşapoartele americane nu vor fi valabile 
pentru astfel de călătorii. Excepţie se face în cazul acelora care se găsesc 
pe vase beligerante în momentul declarării embargoului asupra armelor şi 
muniţiilor şi care nu au avut ocazia să se transporte pe alte vase; de 
asemenea, nu se va aplica această măsură timp de 90 de zile acelor 
americani care se vor înapoia dintr-o ţară străină în America. 

7) După declararea embargoului, preşedintele va putea cere un gaj potrivit 
de la proprietarii ori comandanţii vaselor comerciale care vor transporta 
materiale de război (arme, muniţii, materii de război, oamenii etc.), ca 
asigurare că aceste materii nu sunt destinate beligeranţilor ori altor ţări 
pentru comerţ cu beligeranţii. 

8) Submarinele beligeranţilor nu vor putea uza de porturi americane decât în 
condiţiile care vor fi prescrise de preşedinte. 

Restul prevederilor se referă la penalităţi şi la crearea comisiilor pentru 
reglementarea fabricării armelor şi muniţiilor, precum şi la conflictul în care 
această lege s-ar găsi, eventual, cu tratatele existente între Statele Unite şi alte 
puteri. În caz de conflicte, preşedintele va putea iniţia negocieri pentru eliminarea 
lor, iar dacă nu s-ar ajunge la un acord, el va avea puterea de a le denunţa. 
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După cum v-am telegrafiat, textul actual este rezultatul unui compromis între 
Departamentul de Stat şi membrii Congresului, care sunt ostili acordării unor puteri 
discreţionare prea întinse pentru preşedinte. Astfel, în paragraful 15, secţiunea b, 
s-a dat satisfacţie senatorului Borah, făcându-se o rezervă generală cu privire la 
principiul libertăţii mărilor. 

Înainte de Planul Laval-Hoare, atmosfera era atât de favorabilă Ligii 
Naţiunilor, încât nu era exclus ca legea originală, care dădea puteri discreţionare 
preşedintelui, să fie votată, şi acesta să aibă putinţa de a hotărâ un embargo complet 
asupra materiilor prime utilizate în război, ceea ce ar fi lovit, în special, în Italia. 
Aceasta era cu atât mai probabil, cu cât o astfel de lege satisfăcea toate cele trei 
nuanţe ale opiniei publice: pe izolaţionişti, pe adversarii „profitorilor de război”, 
conduşi de senatorul Nye, şi pe pacifiştii şi prietenii Ligii. 

De aceea, lovitura de teatru a planului franco-englez a avut un efect 
dezastruos. Adversarii Ligii, izolaţioniştii, conduşi, în special, de senatorii Borah, 
Johnson şi de domnul Hearst, au triumfat în mod gălăgios. Tot terenul câştigat din 
septembrie a fost pierdut într-o zi. Degeaba domnii Hamilton Fish Armstrong şi Allen 
Dulles au redactat un raport către Foreign Affairs Forum – [intitulat] Can be 
neutral? –, arătând că colaborarea marilor democraţii este singurul mod de a 
asigura pacea şi preconizând o acţiune paralelă cu Liga; degeaba câteva ziare, în 
special „New York Times”, continuă a apăra aceeaşi teză; opinia publică 
americană, plină de dispreţ pentru „combinaţiile” de la Geneva, a luat-o din nou 
razna spre legiferarea rigidă a izolării, ca şi cum acest lucru ar fi posibil. 

Treptat, la analiza proiectului de lege, se descoperă fel de fel de pericole. 
„Sistemul” libertăţii mărilor n-a fost perfect, „sistemul” renunţării la el începe să 
apară dubios. 

Dar nu consideraţiile raţionale, ci starea emotivă a poporului, influenţată de 
izolaţionişti şi de adversarii Ligii, vor determina legea care va fi votată. 

Dacă adăugăm ezitarea Genevei de a hotărâ embargoul pe petrol, ezitare care 
aduce apă la moară adversarilor unei politici de colaborare cu Liga, avem un tablou 
aproape complet al dezbaterilor care vor avea loc în Congres şi care vor fi lungi şi 
violente. 

Cred, totuşi, că presiunile Administraţiei vor determina un vot care nu va 
modifica prea mult proiectul depus, cu condiţia ca, între timp, Geneva să nu dea 
impresia că a renunţat complet la embargo şi bate complet în retragere. 

La aceasta va contribui şi îngrijorarea cercurilor conducătoare cu privire la 
acţiunea Japoniei faţă de care actualele sancţiuni ar putea constitui o repetiţie 
generală. 

De toate consecinţele Legii neutralităţii şi a limitării exportului de materii 
prime către toţi beligeranţii nu-şi dă încă nimeni complet seama. De pildă, o mare 
putere maritimă ca Anglia sau Franţa, atacată de Germania, ar fi lovită mai direct 
decât agresorul, căci acesta ar fi oricum supus unei blocade. Pentru acest motiv a şi 
circulat zvonul în cercurile gazetăreşti că Anglia nu era favorabilă unei legi 
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obligatorii prin care nu se discrimina între agresor şi victimă şi prefera, în acest 
caz, legea din august, care nu limita exportul materiilor prime. 

Acest zvon, pe care vi l-am semnalat, nu a putut să-mi fie confirmat nici de 
Departamentul de Stat, nici de Ambasada britanică, ambii foarte grijulii în a nu da 
impresia că sunt influenţaţi sau caută a influenţa. 

Davilla 

AMAE, Fond 71 Washington-SUA, cutia 17, vol. 34, nepaginat 

60 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 104, din 19 ianuarie 1936, 19.40 
Înreg. la nr. 3 028, din 19 ianuarie 1936 
Strict confidenţial şi personal. 

Domnul prim-ministru mi-a anunţat încă de aseară că-mi va trimite azi, în 
scris, o comunicare detaliată despre convorbirea avută cu cancelarul Schuschnigg. 

Convorbirea aceasta a ţinut patru ore şi vă voi transmite-o integral prin poştă; 
deocamdată rezum ceea ce este mai important, şi anume: 

Primul ministru Hodža, răspunzând cancelarului, care susţinea marea importanţă 
a negocierilor economice, a propus ca problemele de ordin politic şi de ordin 
economic să fie discutate pari passu, adică deodată împreună. 

Vorbind de chestiunile politice, cancelarul a declarat că Austria are nevoia 
imperioasă de a se apăra şi că găseşte în Societatea Naţiunilor o garanţie de 
securitate şi de aceea el consideră securitatea colectivă ca un sistem acceptabil. 

El a declarat deja lui Gömbös cu toată energia că nu se solidarizează cu 
ungurii în ceea ce priveşte revizionismul lor. El oferă bunele sale servicii ca 
intermediar între Praga şi Budapesta. 

S-a hotărât de comun acord să se prelungească convenţia de arbitraj cu 
intercalarea clauzei de amiciţie perpetuă, cerută de Hodža, şi a unui acord cultural 
propus de cancelar. 

Hodža a pus înainte solidaritatea Micii Înţelegeri cu declaraţia că nu se poate 
admite nici o tentativă de discordie, care va cădea ca întotdeauna. Schuschnigg a 
recunoscut ca naturală această solidaritate, dar a arătat că Guvernul austriac este cu 
durere impresionat de lipsa de încredere ce întâlneşte şi la Bucureşti şi la Belgrad. 
Hodža a răspuns că nu poate să fie neîncredere, dar, probabil, îndoială referitor la 
Restaurarea Habsburgilor şi la regenţa Principelui Starhemberg. 
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Privitor la Starhemberg, cancelarul a dat o dezminţire categorică. 
Relativ la Restaurarea Habsburgilor, Schuschnigg a declarat că nu este actuală, 

dar că, totuşi, ea ar constitui la momentul extrem o rezervă; ea nu s-ar putea executa 
dacă nu s-ar putea ajunge la o înţelegere care ar împiedica tulburarea liniştii în 
regiunea dunăreană.  

Hodža a răspuns foarte bine că asupra acestei rezerve el ataşează o mare şi 
decisivă importanţă. În privinţa acestei chestiuni, decizia de la Bled continuă să 
rămână în picioare şi este obligatorie pentru toate statele Micii Înţelegeri. 

Hodža a făcut apoi întregul istoric al Habsburgilor, pe care i-a cunoscut bine 
şi printre care nu a întâlnit inteligenţe deosebite. Dacă ei n-au putut în trecut aduce 
valori personale, cu atât mai puţin actualul Otto o va face, el care n-ar fi în stare să 
provoace oarecare popularitate, dar vechiul sistem ce va reprezenta, va ridica şi 
toată lumea contra Austriei, şi-i va periclita independenţa. 

Cancelarul a răspuns cu insistenţă că el este contra legitimiştilor şi că consideră 
cazul extrem de care a vorbit ca ultima ratio, atunci când nu ar mai fi alt remediu.  

Hodža a menţinut cu tărie susţinerile sale, repetând că Habsburgii sunt pentru 
Austria însăşi un mare pericol. 

Cancelarul a cerut ca convorbirile relative la Habsburgi să nu mai fie puse 
nici în comunicate şi nici publicate; primul ministru a răspuns că se vor comunica 
sub acest titlu numai amicilor noştri. 

În timpul convorbirilor, Hodža a menţionat în treacăt, şi cu totul personal, că 
găseşte nimerit ca Austria să încheie un tratat de arbitraj cu România şi cu Iugoslavia. 

Cancelarul a răspuns că ar încheia cu plăcere asemenea acorduri. 

Emandi 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Geneva. 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 34, f. 179-182 

61 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva] 
T. nr. 56, din 20 ianuarie 1936 

Astăzi s-a deschis a 90-a sesiune a Consiliului. În şedinţa de dimineaţă au 
trecut afaceri curente fără importanţă. După amiază, s-a întrunit în şedinţă intimă 
Comitetul de XIII, însărcinat de Consiliu, în ultima sesiune, cu examenul întregii 
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afaceri italo-etiopiene. Schimbul de vederi s-a purtat, mai ales, asupra misiunii 
principale a Comitetului, care este continuarea sforţărilor de conciliere în vederea 
punerii capăt a conflictului. Toţi membrii au fost de acord să recunoască că, în 
urma eşecului trecutelor încercări, nicio împrejurare nouă nu e de natură a permite 
reluarea sforţărilor de conciliere şi că momentul nu a sosit a se propune noi sugestii 
în acest sens. Viitorul este astfel rezervat. 

Comitetul se mai găsea în prezenţa a două cereri etiopiene, una de anchetă 
asupra felului cum Italia duce războiul, alta o cerere de asistenţă financiară. Asupra 
primei, Comitetul a fost de părere că nu este rolul său a interveni în chestiuni de 
conducere a războiului. Asupra secundei, constatând că convenţia prevăzând 
asistenţa financiară victimei unei agresiuni nu este încă ratificată nici pusă în 
vigoare, nu se poate da, deocamdată curs, cererii etiopiene. 

Prezidentul Comitetului de XVIII, arătând că lucrările acestuia fiind 
suspendate, în urma încercărilor de conciliere din luna trecută, Comitetul de XIII a 
constatat că nimic nu se opune ca prezidentul să convoace Comitetul de XVIII, ca 
acesta să-şi continue lucrările în deplina lui independenţă. Mâine se va discuta 
dimineaţa proiectul de raport ce se va supune Consiliului, constatând deliberările 
de astăzi. 

Antoniade 

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 25, nepaginat 

62 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, DIMITRIE GHIKA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 104-12a, din 20 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 04 426, din 25 ianuarie 1936 

Domnule Ministru, 

Alaltăieri s-a ţinut Consiliu de Miniştri, unde, între altele, s-a discutat, încă o 
dată, şi mai aproape, chestiunea arzătoare a trupelor zise „de couverture” şi a 
măsurilor militare care se impun faţă de reînarmarea masivă a Germaniei. 

De când ministrul Apărării Naţionale a reuşit să îndepărteze pe şeful Marelui 
Stat Major, generalul Nuytens, care, prin toate mijloacele, încercase să saboteze 
opera domnului Devèze, problema întăririi graniţei şi a apărării teritoriului naţional 
a ieşit din atmosfera de intrigi şi de lovituri în culise: după trecerea generalului 
Cumont care, timp de un an, până la retragerea sa prin limita de vârstă, a colaborat 
în mod leal cu domnul Devèze, astăzi, Marele Stat Major este condus conform cu 
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dorinţele ministrului, generalul Vandenberge, fost subşef, înaintat acum la gradul 
de general-locotenent, şi care are un lung şir de ani de activitate în postul ce i-a fost 
încredinţat. 

Astăzi, greutăţile întâmpinate de ministrul Devèze provin din situaţia politică 
internă a Belgiei, adică din colaborarea Partidului Socialist la guvern; conducătorii 
acestui partid n-au acordat sprijinul lor domnului van Zeeland, cu intrare în guvern, 
decât pe baza unui program definit în care a fost specificat categoric, între altele, că 
serviciul militar va rămâne cum este, fără prelungiri printr-o nouă lege: de la 1928, 
timpul serviciului este de 3, 8, 10 sau 12 luni, după categoria de arme, şi considerat 
astăzi ca îndestulător pentru trupele ordinare, dar nu pentru trupele menite a întâlni 
imediat inamicul la frontieră. Domnul Devèze, prin crearea vânătorilor de munte 
din Ardennes, a îmbunătăţit momentan stiuaţia din punctul de vedere defensiv; 
totuşi, faţă de situaţia generală a Europei, măsuri eficace se impun. 

Guvernul van Zeeland îşi dă seama că are datoria de a asigura apărarea 
teritoriului; chiar corifeii socialişti, care sunt animaţi de sentimente ostile împotriva 
regimului hitlerist, sunt dispuşi a admite că atitudinea Germaniei, cu pregătirile 
sale militare, este ameninţătoare; dar când este vorba de a trece la o punere în 
aplicaţie practică [sic!] a principiilor asupra cărora nu există o adevărată opoziţie 
cu intransigenţă, greutăţile încep, căci domnul Devèze, în proiectele studiate la 
Marele Stat Major, prevede o prelungire de serviciu de 4–6 luni (12 luni pentru 
infanterie; 14 luni pentru anumite funcţii de cavalerie; 18 luni pentru geniu) şi, în 
total, 6 divizii pe teritoriul Belgiei, menţinute pe picior activ, cu o instruire 
completă, deci o părăsire a normelor fixate în 1928, şi cheltuieli destul de mari; o a 
doua soluţie, mijlocie, ar fi o prelungire de 3 luni pentru toate unităţile, fiecare 
regiment formând un batalion special care, în acele trei luni suplimentare, ar fi 
trimis la frontieră în anumite poziţii întărite. Bineînţeles, această ultimă soluţie, 
fiind un compromis, are mai multe şanse de a fi primită de Partidul Socialist şi 
votată de Parlament. 

Am aflat că miniştrii socialişti mai tineri, din guvern (domnii Spaak şi de Man), 
desfăşoară o activitate eficace printre trupele lor, spre a le convinge de necesitatea 
unor sacrificii personale de ordin militar faţă de ameninţarea Germaniei. Totuşi, în 
ultimul Consiliu de Miniştri, s-a constatat o oarecare confuzie de păreri, produsă 
prin impresiile aduse din Germania, de preşedintele Senatului, domnul Lippens. 
Acest personaj, după o săptămână de cură lângă Dresda, la Weisser Hirsch, s-a 
întors convins că în Germania spiritul maselor s-a schimbat cu desăvârşire: tinerimea, 
mulţumită de tot ce a recâştigat patria prin politica dusă de Hitler, nu este deloc 
atrasă spre militarismul de ieri şi din zi în zi se îndreaptă spre alte idealuri. 

Este de observat că domnul Lippens, văr bun al ambasadorului Belgiei la 
Paris, are strânse legături cu mijloacele de afaceri din Germania; după ce a fost 
internat acolo doi ani în timpul războiului, acest bărbat de stat nu ascunde 
simpatiile sale pentru Germania hitleristă, şi ultimele sale impresii sunt în 
desăvârşită contradicţie nu numai cu cele publicate în ziarele şi revistele străine, 
dar şi cu anumite declaraţii publice ale ministrului Goebbels (spre pildă, chestiunea 
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„untului”; domnul Lippens afirmă ca acest produs alimentar se găseşte pretutindeni 
în abundenţă şi ieftin). Nu se poate deduce că miniştrii socialişti vor considera 
părerile domnului Lippens ca Evanghelie, dar este posibil că acţiunea domnului 
Devèze va fi stânjenită prin aceste vederi contestabile. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele consideraţii. 

Ghika 
[Note marginale:] 
Domnului subsecretar de Stat; la Marele Stat Major (prin valiză). 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 51, f. 87-89 

63 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 115, din 21 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 03 910, din 23 ianuarie 1936 

După vizita cancelarului la Praga 

Domnule Ministru, 

Rezultatele întrevederilor cancelarului Schuschnigg la Praga cu conducătorii 
statului vecin, după declaraţii date presei austriece atât de cancelarul însuşi, cât şi 
de bărbaţii de stat cehoslovaci, ar fi fost din cele mai mulţumitoare. 

1. Din punct de vedere concret, s-a hotărât să se reînceapă cât mai curând 
tratativele comerciale, în suspensie din vara trecută, spre a se ajunge la o 
convenţie tarifară pe baze preferenţiale; 

2. Să se reînnoiască Tratatul de arbitraj, care expiră la 1 mai 1936, între cele 
două ţări, şi să se întregească această convenţie printr-o înţelegere 
culturală, după modelul acelora încheiate de Austria cu Ungaria şi cu 
Italia; 

3. Această convenţie, urmând să fie eventual lărgită; ceea ce se pare că 
înseamnă – deşi nu s-a spus explicit – că se va cerceta posibilitatea de o 
face să cuprindă ulterior stipulaţiile, în totalitate sau în parte, ale pactului 
dunărean care n-a putut fi încheiat. 

Totodată, ziarele austriece – care nu publică, precum se ştie, decât ce 
îngăduie Guvernul – anunţă că convorbirile de la Praga au atins toate chestiunile 
politice la ordinea zilei, în afară de problema habsburgică, deoarece punctele de 
vedere ale amânduror părţi sunt în această privinţă îndeajuns de cunoscute. 
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Între altele, s-ar fi vorbit şi de chestiunea reînarmării Austriei, oamenii de stat 
cehoslovaci declarând că ţara lor n-ar avea „nici o obiecţie de opus în afara unei 
înţelegeri concrete”. 

* 

Domnul Schuschnigg, în declaraţiile sale reprezentanţilor ziarelor austriece, a 
repetat mai pe scurt ce a spus reprezentanţilor presei cehoslovace, arătând că 
invitaţia sa la Praga şi convorbirile ce le-a avut cu acest prilej trebuie privite ca 
„semnul unei evoluţii care urmăreşte, înainte de toate, să înlăture dezorganizarea 
actuală din regiunea economică central-europeană, prin colaborarea tuturor statelor 
interesate”. 

Toate declaraţiile sale au fost variaţiuni în jurul acestei teme a apropierii 
economice şi se poate nota că a avut grijă să nu amintească niciodată de o 
apropiere politică. Ba chiar atât înainte de plecarea la Praga, cât şi după înapoierea 
cancelarului, cuvântul de ordine dat ziarelor a fost că „cursul politicii externe al 
Austriei rămâne neschimbat”, cancelarul însuşi declarând din nou ieri (19 ianuarie), 
la marea întrunire a Frontului Patriotic, că cursul politicii străine tras de Dollfuss 
nu se schimbă şi nu se va schimba. Cancelarul a adăugat numai: „Poporul austriac 
nu se hrăneşte cu teorii, dar caută putinţa de a-şi îmbunătăţi starea materială. Fără a 
cădea în păcatul unui optimism exagerat, prin îmbunătăţirea şi strângerea 
legăturilor comerciale cu acele state vecine, cu care ele n-au avut până acum 
intensitatea cuvenită, ne putem aştepta la un nou progres în consolidarea Austriei”. 

În schimb, preşedintele Consiliului de Miniştri cehoslovac, domnul Hodža, 
într-o lungă declaraţie apărută în ziarul „Neues Wiener Tageblatt” de sâmbătă, 18 
ianuarie, a mers mult mai departe şi s-a arătat mult mai puţin reticent. Astfel, spune 
între altele: „În capul oricărui program de acţiune în centrul Europei trebuie să fie 
pusă apropierea dintre statele Micii Înţelegeri şi acelea ale blocului din Roma. 
Convenţii bilaterale nu sunt de ajuns, numai printr-o colaborare colectivă vor putea 
statele dunărene să fie un factor care va putea sta pe un picior de egalitate cu marile 
puteri. 

A sosit clipa să se săvârşească o apropiere între Pactul de la Roma şi Mica 
Înţelegere, care să îngăduie o conlucrare economică, culturală şi politică este de cea 
mai mare urgenţă să se ajungă la o apropiere central-europeană, la o apropiere 
dintre statele Micii Înţelegeri şi acelea ale protocolului de la Roma, putându-se 
nădăjdui că vizita domnului Schuschnigg ne va duce către acest ţel”. 

* 

Reiese astfel că, pe când Austria se teme să nu îngrijoreze Guvernul din 
Budapesta şi poate chiar acela din Roma, printr-o accentuare a laturii politice a 
apropierii, şi vrea să o înfăţişeze ca având numai scopuri economice – nu se 
amintesc nici măcar scopurile foarte reale totuşi de politică internă – Guvernul din 
Praga arată că doreşte să ajungă şi la o înţelegere politică, care ar fi, se vede, 
contrapartea concesiilor economice ce le-ar consimţi Cehoslovacia. 
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Spre a-şi manifesta bunăvoinţa, Guvernul cehoslovac a dat de pe acum 
instrucţiuni capului fostei delegaţii însărcinate de doi ani cu ducerea tratativelor cu 
Austria să comunice Guvernului austriac că este dispus să reînceapă îndată 
negocierile. 

Guvernul austriac, precum ne informează Legaţia cehoslovacă, nu dăduse 
până ieri răspunsul său, dar se crede că tratativele vor începe încă înainte de 
sfârşitul lunii. 

Legaţia cehoslovacă de aici nu ştie până acum care ar fi bazele noilor 
negocieri şi nici dacă s-ar discuta cu acest prilej planul propus de domnul Hodža 
pentru înfiinţarea unei centrale de desfacere a cerealelor din cele cinci ţări 
dunărene, în legătură cu organizarea unui clearing general pentru schimburile 
dintre ele. 

După impresiile noastre, Guvernul austriac ar dori chiar să vadă cum se vor 
orienta tratativele cu Cehoslovacia înainte de a încheia cu România noua înţelegere 
comercială şi noul acord de plăţi. 

Legaţia cehoslovacă nu are nici o ştire până acum (aşteaptă informaţii la 
sfârşitul săptămânii), cu privire la aspectul politic al convorbirilor de la Praga; dacă 
crede astăzi că tratativele economice faţă de noua atmosferă mai prietenoasă, vor 
putea fi duse, în sfârşit, la capăt, şi chiar să însemne, poate, pregătirea pentru o 
nouă orientare economică în bazinul dunărean, nu vede încă, din pricina Ungariei, 
dacă nu şi a Italiei, posibilitatea unor dezvoltări politice mai însemnate. 

Ca rezultat pozitiv se poate totuşi, pare-se, nădăjdui că atmosfera mai 
cordială, restabilită cu prilejul acestei călătorii, între Praga şi Viena, va contribui la 
consolidarea internă atât a Guvernului din Praga, cât şi a celui din Viena printr-o 
oarecare destindere între catolicii de stânga, şi, în acelaşi timp, va îngădui Austriei 
faţă de Italia şi de Ungaria o libertate de mişcare ceva mai mare, scăpând-o de sub 
o tutelă prea exclusivă. 

Faţă însă de atârnarea prea înrădăcinată a Principelui Starhemberg de Italia şi 
de faptul că sentimentul adânc al majorităţii populaţiei o împinge spre Germania, 
pe când minoritatea din jurul Guvernului identifică, de fapt, ideea austriacă cu 
ideea legitimistă, sunt încă foarte mari piedici în drumul unei apropieri mai intime 
între Austria şi Mica Înţelegere, orişicât ne putem bucura de bunul început ce s-a 
făcut la Praga.  

* 

Ziarele austriece au comentat, în genere, pe larg, călătoria de la Praga, 
stăruind însă asupra notei colaborării economice. Au reprodus şi lungi telegrame 
favorabile din presa străină, în special din cea cehoslovacă şi din ce franceză. Au 
fost redate şi unele comentarii din presa catolică ungară şi din presa italiană, 
precum şi câteva glasuri rezervate sau critice din Germania. 
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Trebuie notat numai că, din presa italiană şi maghiară nu s-au reprodus decât 
comentariile cele mai favorabile, de altfel, puţine la număr. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 
[Note marginale:] 
Prin curier, la Praga. 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 2-7 

64 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 84, din 22 ianuarie 1936, ora 16.30 
Înreg. la nr. 3 774, din 23 ianuarie 1936 

Colegul meu cehoslovac, primit de Suvici, la 20 ianuarie, l-a informat despre 
rezultatele vizitei cancelarului Schuschnigg la Praga şi anume: hotărârea de a 
începe negocieri în vederea unui tratat de comerţ, de a încheia un nou tratat de 
arbitraj şi conciliere, în locul celui din 1926, care expiră în decursul lunii mai, 
precum şi o convenţie culturală. A adăugat că Schuschnigg a recunoscut 
solidaritatea indisolubilă a Micii Înţelegeri şi a tratat ca neserioase tratativele de a o 
disocia. El a afirmat că, dimpotrivă, doreşte a concilia Pactul Micii Înţelegeri cu 
Acordurile de la Roma, că chestiunea restaurării Habsburgilor nu este actuală şi că 
zvonurile despre regenţa Prinţului Starhemberg sunt fără temei. Colegul meu a 
adus, de asemenea, la cunoştinţa lui Suvici, că domnul Hodža a precizat lui 
Schuschnigg că decizia Micii Înţelegeri de la Bled46 va fi menţinută cu fermitate şi 
sub nici o formă Mica Înţelegere nu va admite Restaurarea Habsburgilor. 

Suvici a spus ministrului cehoslovac că Palazzo Chigi a fost deja informat de 
austrieci. Apropierea dintre Viena şi Praga nu poate fi, a spus el, decât plăcută 
Italiei. Subsecretarul de Stat a adăugat că el nu merită reputaţia care i s-a făcut de a 
preconiza Restaurarea. Ca fost supus austriac nu iubeşte nici el pe Habsburgi, pe 
care i-a combătut, dar nu înţelege teama noastră. Habsburgii ar constitui un 
obstacol pentru Anschluss, fără să fie un pericol pentru noi. Un Habsburg la Viena 
ar fi un mic suveran într-o ţară mică, depinzând de vecinii săi. 

Adaug, în fine, că, în timpul şi după vizita lui Schuschnigg la Praga, presa 
italiană s-a ocupat puţin de acest eveniment. Ea s-a mărginit a rezuma conferinţa 
                                 

46 Vezi nota 16, documentul nr. 15. 
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cancelarului şi să reproducă comunicatele sau declaraţiile oficiale sau informaţiile 
cehe sau austriece, fără a le însoţi de nici un comentariu sau a le analiza în vreun 
editorial. 

Lugoşianu 

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, la Geneva, domnului ministru Titulescu; Direcţia 
politică. Prin curier, spre informare, la Viena şi Praga. O copie la dosarul restaurării 
Habsburgilor. 23. I. 1936 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 34, f. 222–223 

65 
SECRETARUL DE LEGAŢIE, DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA MOSCOVA, ION POPESCU-PAŞCANI, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 218, din 22 ianuarie 1936, ora 20.27 
Înreg. la nr. 3 769, din 23 ianuarie 1936 

În editorialul de astăzi, Mai multă claritate, „Journal de Moscou” se ocupă, 
între altele, de expozeul domnului Beck47, pe care îl găseşte imprecis, mai ales în 
ce priveşte partea privind relaţiile cu URSS. Este regretabil, comentează sus-zisul 
ziar, că domnul Beck nu a precizat dacă pactul încheiat între Polonia şi Germania 
nu este în contradicţie cu pactul încheiat mai înainte de către Polonia cu Sovietele. 
Această clarificare ar fi fost necesară, mai ales după ce, de curând, Molotov şi 
mareşalul Tuhacevski au exprimat teama ca Polonia să nu se preteze la 
maşinaţiunile Germaniei. 

În concluzie, ziarul arată că URSS îşi bazează politica sa pe Liga Naţiunilor 
şi că întărirea armatei sale nu are alt scop decât a tăia agresorilor pofta de a o ataca. 
Adaugă că, dacă tonul acestui articol este destul de moderat, jurnalele de limba 
rusă au reproşat domnului Beck această imprecizie cu multă amărăciune. În orice 
caz, expunerea sus-amintită nu a înseninat prea mult relaţiile dintre cele două ţări. 

Popescu-Paşcani 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 4, f. 25 
                                 

47 Vezi documentul nr. 42. 
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66 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva]  
T. nr. 63, din 22 ianuarie 1936 

Consiliul în şedinţa de dimineaţă a început examenul afacerilor Danzig, aduse 
de Înaltul Comisar, care a semnalat în raportul său anual toate încălcările comise de 
Guvernul oraşului liber împotriva constituţiei sale şi autorităţii Societăţii. 
Raportorul Eden a descris situaţia ca foarte gravă şi a insistat asupra refuzului 
Senatului Danzig de a executa recomandările Consiliului, refuz anunţat într-un 
discurs public al preşedintelui acelui Senat. Toţii membrii Consiliului au insistat 
asupra necesităţii ca Guvernul liber să respecte propria sa constituţie, al cărei 
garant este Societatea Naţiunilor, ca şi deciziile Consiliului. 

Preşedintele Senatului Danzig a căutat să apere acţiunea sa prin sofisme, care 
au fost refuzate de raportor. A rămas ca acesta, după consultarea cu prezidentul 
Senatului, care a afirmat că [este] animat de spirit de conciliere, să facă propuneri 
concrete într-o şedinţă ulterioară. 

Comitetul optsprezece48, întrunit după amiază, a decis convocarea la o 
dată apropiată de fixat de preşedintele Comitetului de Coordonare de experţi 
pentru a continua examenul răspunsurilor guvernelor la propunerile de 
sancţiuni şi a aduna informaţii statistice asupra stării comerţului între ţările care 
aplică sancţiunile şi Italia. 

În privinţa extinderii embargoului, s-a decis constituirea unui comitet de 
experţi care să proceadă la examenul tehnic al condiţiilor comerţului şi 
transportului petrolului şi derivatelor sale, şi să prezinte raport asupra 
eficacităţii ce ar avea extinderea embargoului la aceste produse. Guvernele 
reprezentate în acest Comitet vor fi desemnate de preşedintele Vasconcellos, 
mai ales printre ţările producătoare de petrol. Comitetul şi-ar începe lucrările 
săptămâna viitoare. 

Antoniade 

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 25, f. 2006–2007 

                                 
48 Vezi şi documentul nr. 61. 
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67 
SUBSECRETARUL DE STAT AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,  
SAVEL RĂDULESCU, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA LONDRA 

T. nr. 3 768, din 22 ianuarie 1936 

Majestatea Sa Regele va pleca cu tren special la Londra spre a asista la 
funeraliile Regelui George, împreună cu: domnul Titulescu, ministrul Afacerilor 
Străine, domnul general de corp de armată adjutant, Paul Angelescu, ministrul 
Armatei, domnul Alexandru Lapedatu, ministrul Cultelor şi Artelor. 

Suita Majestăţii Sale se compune din următoarele şase persoane: generalul 
Balif, prim-demnitar al Curţii, generalul Ilasievici, mareşalul Curţii, domnul 
Ernest Urdăreanu, prefectul Curţii, colonel Zwiedenk, căpitan de fregată 
Fundăţeanu şi maior Mihăilescu, toţi trei trei adjutanţi (aide de camp) ai 
Majestăţii Sale Regelui. 

Majestatea Sa Regele va avea pentru serviciu şase valeţi. 
Trenul regal va sosi la Calais, unde urmează să se facă traversarea Canalului 

la Dover. Domnia Voastră, în uniformă, veţi întâmpina pe Majestatea Sa Regele la 
Dover. Consilierul de legaţie, Buzdugan, este util a merge la Calais. 

Vă rog a lua măsurile necesare privitor la vaporul cu care Majestatea Sa 
Regele, miniştrii şi suita vor traversa la Dover precum şi organizarea trenului de la 
Dover la Londra. Rog, de asemenea, a vă îngriji pentru găzduirea Majestăţii Sale 
Regele, miniştrilor şi suitei şi pentru automobilele ce trebuie puse la dispoziţie. 
Rog a interveni pentru măsuri de pază şi siguranţă. 

La toate aceste chestiuni rog a lua instrucţiunile domnului ministru Titulescu, 
în prealabil, şi a ne telegrafia cele ce s-a aranjat şi hotărât. 

În ce priveşte trimiterea acelor 80 de soldaţi şi cinci ofiţeri, aştept astă seară 
instrucţiunile domnului ministru Titulescu. 

Privitor la coroanele ce urmează a fi depuse, aştept răspunsul dumneavoastră, 
în urma avizului ce veţi lua. 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 22–23 
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68 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 155, din 22 ianuarie 1936 

Declaraţii făcute de ministrul Afacerilor Străine 

Domnule Ministru, 

În cursul unei audienţe avute la ministrul Afacerilor Străine, acesta mi-a spus 
că este foarte mulţumit de felul cum s-a desfăşurat vizita cancelarului la Praga şi de 
cordialitatea primirii sale. 

Domnia Sa a adăugat că ţelul mai îndepărtat al politicii austriece trebuie să 
fie înjghebarea unei confederaţii economice vamale şi monetare a celor şase state 
dunărene, socotind că aceasta este singura alternativă la unirea cu Germania a 
Austriei şi la primejduirea existenţei Cehoslovaciei. 

Faţă de comunitatea intereselor politice şi economice mai accentuată între 
Austria şi Cehoslovacia, decât între Austria şi celelalte două ţări ale Micii 
Înţelegeri, este firesc că apropierea să se facă mai întâi între Praga şi Viena. 

Întrucât priveşte restauraţia, Domnia Sa mi-a declarat că, chiar dacă 
împrejurările politice externe ar putea vreodată îngădui înfăptuirea ei, nu s-ar 
reînfiinţa între Austria şi Ungaria unirea de drept [de] dinaintea războiului, 
deoarece, după vechea constituţie ungară, noul rege trebuie să jure să păstreze sau 
să recucerească toate ţinuturile care au fost sub coroana Sfântului Ştefan.  

Astfel, încoronarea domnitorului austriac în Ungaria ar da Restauraţiei un 
caracter revizionist, pe când Guvernul austriac nu are nici o reviziure teritorială, ba, 
dimpotrivă, doreşte respectarea statu-quo-lui. 

* 

Este interesant de notat caracterul categoric antirevizionist al declaraţiilor 
baronului Berger-Waldenegg, care este în armonie cu tendinţa Guvernului austriac 
de a se apropia de Cehoslovacia. 

Rămâne însă de văzut cum o atare orientare se va putea împăca cu dorinţa de 
a nu plăti prin pierderea sprijinului maghiar câştigarea prieteniei cehoslovace şi până la 
ce limită este dispusă Italia să încuviinţeze iniţiativele de la Praga şi de la Viena. 

La multe din legaţiile de aici dăinuieşte, de altminteri, mai departe, un oarecare 
scepticism cu privire la perspectivele unei apropieri austro-cehoslovace, care, pe 
lângă piedicile politice, întâmpină şi pe tărâmul economic greutăţi din pricina 
structurii industriale şi agricole sub multe aspecte asemănătoare a celor două ţări. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 
AMAE, Fond 71 Austria, vol. 38, f. 4–5 



Institutul Diplomatic Român 

 92 

69 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 90, din 23 ianuarie 1936, ora 21.20 
Înreg. la nr. 4 042, din 24 ianuarie 1936 

Ambasadorul Franţei, întors la Roma, nu aduce nimic concret în chestiunea 
conflictului italo-etiopian. Criza ministerială din Franţa este un motiv mai mult în 
acest sens. El a văzut însă la Paris pe toţi fruntaşii politici şi a rămas cu impresia că 
niciunul n-ar putea face altă politică externă decât a lui Laval. Această politică a 
salvat pacea fiindcă a menţinut sancţiunile în limitele economice şi financiare, dar 
a acordat şi asistenţă mutuală Angliei. Ea a salvat şi SN fiindcă a împiedicat Italia 
să se retragă de la Geneva. 

Politica zonei demilitarizate, la separarea Italiei de Franţa şi de Anglia şi 
la expansiunea în Orient, impun, mai mult decât oricând, menţinerea frontului 
de la Stresa şi, în consecinţă, soluţionarea conflictului italo-abisinian. 
Propunerile de la Paris, spune Chambrun, au fost premature, indiscreţii de presă 
au creat neînţelegeri, şi criza engleză a împiedicat acceptarea lor, deşi, în seara 
de 18 decembrie, după discursul de la Ponitinia, Suvici l-a informat că 
Mussolini le va primi ca bază de discuţie, şi că un text chiar este redactat în 
acest scop în vederea Marelui Consiliu. Demisia lui Sir Samuel Hoare a dus 
însă la rezultatul cunoscut. 

Totuşi, o nouă încercare de soluţionare paşnică, crede Chambrun, n-ar putea 
fi făcută decât pe aceleaşi baze. După informaţiile sale, 75% din opinia britanică ar 
fi astăzi de aceeaşi părere. Franţa n-ar mai putea lua însă o nouă iniţiativă. Acest 
rol ar putea reveni Belgiei, ceea ce ar prezenta avantaje, dar şi punctul litigios că 
Belgia nu face parte din Consiliului Societăţii Naţiunilor. 

Chambrun trebuie să vadă astăzi după amiază pe Mussolini. Nu are să-i facă 
nici un fel de propuneri sau sugestii. Doreşte numai să cunoască dispoziţiile sale 
faţă de ultimele evenimente. 

Lugoşianu 

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 39–40 
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70 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 91, din 23 ianuarie 1936, ora 21.20 
Înreg. la nr. 4 043, din 24 ianuarie 1936 

Boris Stein, ambasadorul URSS, a fost primit, înaintea plecării sale în concediu 
la Moscova, de Mussolini, la 17 ianuarie. Singurul obiect pozitiv al conversaţiei au 
fost relaţiile de presă italo-sovietice, foarte încordate de patru-cinci luni. Presa 
italiană atacă cu violenţă Sovietele şi comunismul şi, de foarte multe ori, atacurile au 
un caracter personal contra şefilor sovietici. Ambasadorul a arătat că aceste polemici 
nu vor schimba întru nimic politica Sovietelor, care vor rămâne credincioase SN, dar 
vor putea provoca în presa sovietică reacţii de aceeaşi natură şi a cerut, cel puţin, ca 
presa italiană să adopte un ton impersonal şi obiectiv. Mussolini s-ar fi declarat de 
acord cu un asemenea punct de vedere şi ar fi promis luarea de măsuri. 

În afară de aceasta, şeful Guvernului italian nu a vorbit decât în mod 
incidental şi evaziv despre drepturile Italiei la expansiune, despre popoarele 
proletare şi cele sătule, despre imposibilitatea ca situaţia politică şi economică în 
lume să fie menţinută imutabilă, fără a ţine seamă de drepturile vitale ale naţiunilor 
dinamice, toate, teme zilnic dezvoltate de presa italiană. 

Ambasadorul URSS a putut constata un viu sentiment de iritare la şeful 
Guvernului, de câte ori este vorba de politica Angliei. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Legaţiei României de la Londra; domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 66, f. 142–143 

71 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE, DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA BERLIN,  

VINTILĂ PETALA, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. f. n., din 23 ianuarie 1936 

Strict personal şi confidenţial pentru domnul ministru Savel Rădulescu. 
Vă raportez, în esenţă, felul cum a decurs până azi vizita domnului Gh. 

Brătianu la Berlin, rămânând, dacă Excelenţa Voastră va crede util, a-i comunica în 
scrisoare personală, prin viitorul curier al Ministerului, informaţii complementare. 
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1. La sosirea sa, luni dimineaţă, am transmis domnului Brătianu prin 
profesorul Luţă, care l-a primit la gară, o invitaţie de a lua masa la mine, 
împreună cu câţiva colegi şi personalităţi culturale germane. O invitaţie 
identică i-a fost trimisă şi de domnul consul general Karadja pentru ziua 
următoare. Domnul Brătianu nu a primit niciuna, exprimând în scris 
regretul de a-şi fi luat alte angajamente încă din Bucureşti. 

2. Atât domnul Brătianu, cât şi însoţitorii săi, domnii Constantinescu şi 
Bulgaru, nu au luat nici un alt contact cu Legaţia României, afară de 
cartea de vizită ce mi-au depus în prima zi. 

3. Sunt informat că domnul Gh. Brătianu ar fi fost introdus de către domnul 
Lipski, ambasadorul Poloniei, prieten personal cu domnul Constantinescu, la 
preşedintele Consiliului Prusac, generalul Göring, al cărui oaspete la masă 
a fost marţi seara. Ambasadorul Poloniei ar urma să-i introducă şi la alte 
personalităţi germane. 

4. Mi se afirmă, de asemenea, pe cale cu totul particulară că ministrul Afacerilor 
Străine, baronul von Neurath, ar fi primit azi în audienţă pe domnul 
Brătianu, care ar urma să întâlnească şi pe secretarul de Stat, von Bülow. 

5. Ambasadorul Franţei, domnul Poncet, a binevoit a-mi comunica ieri 
dimineaţă telefonic că domnul Brătianu i-a solicitat prin domnul deputat 
Constantinescu o audienţă şi să mă întrebe, în acelaşi timp, dacă am ceva 
de obiectat la acordarea acestei întrevederi.  
Mulţumind ambasadorului pentru amabila sa comunicare, i-am răspuns 
că, deşi nu am avut prilejul de a lua personal contact cu domnii Brătianu 
şi Constantinescu, nu pot avea nicio obiecţie la cererea dumnealor de 
audienţă. 

6. Domnul Brătianu a vizitat, de asemenea, încă de luni, introdus fiind de 
profesorul Gamillschegg, pe directorul politic adjunct la Auswärtiges 
Amt, von Renthe-Fink, cu care a avut o lungă întrevedere. 

7. Conferinţa Domniei Sale a avut loc aseară la Universitate, în prezenţa 
unui număr neobişnuit de mare de funcţionari superiori de la Auswärtiges 
Amt şi de personalităţi germane. În afară de o documentată expunere 
istorică asupra raporturilor lui Ion Brătianu cu Bismarck şi a adeziunii 
României la politica de conservare a Triplei Alianţe, s-a remarcat un 
foarte sever rechizitoriu la adresa Rusiei. Domnul Brătianu a crezut util să 
sublinieze misiunea istorică a României la gurile Dunării, ca pavază 
contra slavismului şi a curentelor asiatice şi, implicit, o comunitate 
permanentă de interese ce rezultă între ea şi Europa Centrală. Aceste 
consideraţii, ca şi finalul conferinţei, mai accentuat în acelaşi spirit, au 
fost aplaudate în mod semnificativ de asistenţă. În general, sensul 
conferinţei a fost tot atât de mult politic, ca şi istoric. 

8. Sunt, de asemenea, informat, tot pe cale particulară, că domnii Brătianu şi 
Constantinescu doresc a vedea şi pe domnii Schacht şi von Ribbentrop, în 
care scop vor mai rămâne la Berlin câteva zile. 
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9. În ce priveşte conversaţia avută cu generalul Göring, cred a şti că 
generalul le-a repetat cunoscutele sale asigurări nerevizioniste la adresa 
României, asigurări cărora însă, dumnealor, necunoscători încă exact ai 
adevăratelor raporturi de forţe şi de doctrine în Reich-ul al III-lea, le-ar 
acorda o importanţă mai mare decât aceea pe care, într-adevăr, o au. 

Petala 
AMAE, Fond 71 Germania, vol. 140, f. 141–142 

72 
SUBSECRETARUL DE STAT 

AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

T. nr. 4 023, din 23 ianuarie 1936 

Ministrul Cehoslovaciei mi-a remis următoarea dare de seamă asupra 
convorbirilor dintre domnii Hodža şi Schuschnigg: 

„Convorbirile au avut ca obiect chestiunile economice şi cele politice. S-au 
reluat negocierile întrerupte pe vremuri. 

Domnul Schuschnigg, adoptând pe tărâmul politic sistemul de securitate 
colectivă în cadrul Societăţii Naţiunilor, este dispus a încheia cu Cehoslovacia un 
nou tratat de arbitraj, care ar înlocui pe cel din 1926, pentru a face să reiasă astfel 
încă mai mult relaţiile amicale dintre cele două state. Domnul Schuschnigg a mai 
propus încheierea unei convenţii culturale. 

Domnul Hodža a subliniat că Cehoslovacia persistă în politica urmată de 
Mica Înţelegere, că vrea s-o întărească şi că, astfel fiind, toate sforţările ce s-ar face 
eventual pentru a micşora armonia relaţiilor dintre statele Micii Înţelegeri, sunt 
sortite unui eşec. 

Domnul Schuschnigg a recunoscut solidaritatea Micii Înţelegeri ca un fapt de 
la sine înţeles şi chiar dânsul a caracterizat drept ridicole orice încercări de a rupe 
această solidaritate. 

Domnul Schuschnigg a negat că Prinţul Starhemberg ar ţine să devină regent. 
Domnul Schuschnigg consideră chestiunea restaurării Habsburgilor ca nefiind 
actuală. Domnul Hodža a accentuat în mod net că Mica Înţelegere rămâne legată, 
în această chestiune, de hotărârile luate la Bled49”. 

Rădulescu 
AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 34, f. 221/221 bis 
                                 

49 Vezi nota 16, documentul nr. 15. 
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73 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Geneva 
T. f. n., din 23 ianuarie 1936 

Ambele şedinţe de azi, ale Consiliului, au fost ocupate, mai ales, de 
chestiunea sovieto-uruguayană, în care, ambele părţi au făcut largi expuneri şi 
replici. Reprezentantul Sovietelor [a] susţinut cererea pe baza articolului 
unsprezece, alineatul doi, arătând că ruperea nemotivată a relaţiilor diplomatice s-a 
făcut de Uruguay, cu călcarea articolului 12 [din] pact. Reprezentantul Uruguayului 
a menţionat faptele care stau la baza deciziei Guvernului său, dar, cu toată 
insistenţa reprezentantului sovietic, a declarat că nu e autorizat a produce şi 
probele, decizia Guvernului său decurgând din propria sa suveranitate şi intrând în 
cadrul articolului cincisprezece, alineatul opt [din] pact. 

Consiliul [a] desemnat raportor [pe] domnul Titulescu, asistat de 
reprezentanţii Danemarcei şi Spaniei. Raportul a fost autorizat a recurge, la nevoie, 
la experţi jurişti pentru luminarea unor puncte de dezbatere. Comitetul începe chiar 
astă seară studiul său. 

Antoniade 
AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 25, f. 9 

74 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 95, din 24 ianuarie 1936, ora 16.50 
Înreg. la nr. 4 057, din 25 ianuarie 1936 

Vă comunic rezumatul unei lungi convorbiri cu Suvici despre următoare 
chestiuni: 

1) Propunerile de conciliere 
Trecem printr-o fază de stagnare. Nu se poate întrevedea o iniţiativă 

apropiată franceză sau engleză. Ea este exclusă şi din partea Italiei, ceea ce nu 
înseamnă că Italia n-ar fi dispusă a examina o soluţie împăciuitoare. Fără concursul 
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de împrejurări cunoscut, sunt multe probabilităţi că Italia ar fi primit să discute 
Planul Laval-Hoare. În eventualitatea unor noi propuneri, Italia ar prefera medierea 
unui terţ; ca Belgia, spre exemplu; o discuţie şi o soluţie între principalele puteri 
interesate. 

2) Operaţiunile militare 
Epoca actuală de acalmie diplomatică a fost folosită pentru acţiunea militară. 

Înaintarea lui Graziani până la Negheli, a întrecut aşteptările italienilor şi a depăşit 
frontiera fixată de Planul Laval-Hoare pentru Somalia italiană. Acţiunea lui, deşi 
foarte importantă, nu este, totuşi, decisivă, ci are, mai degrabă, un caracter tactic. 
Operaţiunile viitoare vor avea loc tot pe frontul de nord, unde o acţiune este în 
curs, dar, evident, în acest sector, terenul ajută pe abisinieni. Operaţiunile lui 
Graziani au dovedit însă capacitatea de rezistenţă foarte redusă, anarhia şi 
insuficienţa trupelor şi comandamentului abisinian. 

3) Raporturile cu Londra şi Geneva 
În raporturile cu Anglia, a intervenit o oarecare destindere. Discursul lui Eden 

la Warwick, deşi intransigent în fond, se menţine la o afirmaţie principială. Suvici 
recunoaşte că ministrul englez ar fi putut spune mai mult, dar că nu putea spune 
mai puţin. În ce priveşte însă memoriul lui Eden, relativ la asistenţa mutuală 
mediteraneană, scopul lui fiind a legitima şi a introduce în cadrul colectiv o acţiune 
izolată engleză, Palazzo Chigi a conceput un răspuns în acest sens. El va fi, 
desigur, platonic, dar Italia ţine a pune în relief această situaţie. 

În general, acţiunea în curs a Consiliului SN a fost considerată, cu 
sastisfacţie, la Roma atât în ce priveşte respingerea cererilor abisiniene, cât şi 
soluţia dilatorie în privinţa sancţiunilor petrolifere. Suvici crede că n-ar fi exces de 
optimism să considere embargoul pe petrol definitiv înlăturat. 

4) Raporturile cu Germania 
Italia preferă să rămână în frontul Stresa şi la Geneva şi să practice politica de 

siguranţă colectivă, dacă i se dă posibilitatea. Raporturile ei mai bune cu Germania 
nu sunt un indiciu că găsim o acţiune de apropiere în curs. Este natural ca Italia să 
aibă relaţii mai cordiale cu un stat care nu-i aplică sancţiuni şi îi face servicii de 
ordin economic. Austria continuă a separa cele două ţări, deşi, de câtva timp, 
Reich-ul şi-a moderat imixtiunea în Austria, şi naţional-socialiştii au pierdut 
terenul în această ţară. 

5) Schuschnigg la Praga, regenţa Prinţului Starhemberg şi reinstaurarea 
Habsburgilor 

Italienii au fost exact informaţi despre vizita la Praga şi de austrieci şi de... 
(lipsă în text). Suvici o consideră, în primul rând, ca o vizită de curtenie. 
Principalul ei obiect a fost economic, dar ea a adus şi oarecare destindere politică. 
Nu este exclus, şi Italia nu are nimic împotrivă, ca ea să aibă şi urmări politice mai 
largi în viitor. Zvonurile despre o regenţă a Prinţului Starhemberg nu s-au verificat. 
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Din contră, vice-cancelarul a dat o dezminţire categorică şi cavalerească oricărei 
tendinţe de lovitură de stat personală, în discursul său din 20 ianuarie, în faţa chiar 
a Frontului Patriotic. Desigur, spune Suvici, acest discurs este un protest de 
credinţă monarhică şi habsburgică, dar ea nu este actuală şi operantă. Palazzo Chigi 
nu preconizează restauraţia, dar consideră util ca Frontul Patriotic să întreţină 
această speranţă. Habsburgii la Viena, puşi în faţa propriilor lor răspunderi, nu ar 
avea nici creditul, nici puterea. Priviţi fără importanţă într-un stat mic ar fi în 
dependenţa vecinilor. În schimb, speranţa întoarcerii lor are o valoare politică reală 
căci contribuie la menţinerea şi întărirea regimului actual, opus Anschluss-ului. 

Am folosit de această ocazie spre a afirma că Mica Înţelegere se menţine 
fermă la hotărârea de la Bled50 şi în ce priveşte restauraţia şi în ce priveşte orice 
măsură pregătitoare a ei sub orice formă. 

Am adăugat lui Suvici că independenţa Austriei, mai degrabă decât cu 
speranţe şi procedee subtile, se poate menţine cu sprijinul politic şi militar al 
tuturor ţărilor care consideră independenţa Austriei ca o necesitate, dar prezenţa 
Habsburgilor la Viena ca o primejdie. 

Lugoşianu 

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra, domnului ministru Titulescu; 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 43–46 

75 
SECRETARUL DE LEGAŢIE  

DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI LA MOSCOVA, ION POPESCU-PAŞCANI, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 253, din 24 ianuarie 1936, ora 22.31 
Înreg. la nr. 4 060, din 25 ianuarie 1936 

Demisia Guvernului Laval face obiectul comentariilor cercurilor diplomatice 
şi politice. Presa sovietică dă ample detalii asupra cauzelor ce au dezlănţuit criza. 
„Moscow Daily News” este de părere că cea actuală este cu totul diferită de criza 
politică din 1924, 1928 şi 1932, şi ea pune în evidenţă creşterea influenţei frontului 
popular şi, deci, forţelor democratice contra marii finanţe şi ligilor fasciste. 

Bineînţeles, un ziar sovietic n-ar putea comenta şi să explice evenimentul 
decât în acest fel. 
                                 

50 Vezi nota 16, documentul nr. 15. 
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În orice caz, dacă schimbarea Guvernului francez nu poate să facă mare 
plăcere dirigenţilor sovietici întrucât el va provoca amânarea ratificării Pactului de 
asistenţă mutuală, plecarea domnului Laval nu-i supără prea mult, ca să nu spun că 
sunt chiar încântaţi de ea. 

Voi adăuga următorul amănunt, care denotă nemulţumirea ce există aici 
contra fostului premier francez. Acum câteva zile, „Journal de Moscou” a publicat 
un articol în care se afirma că anumite mari puteri, partizane până acum a 
securităţii colective, în timpul din urmă, din cauza maşinaţiunii reînnoite germane, 
încep să renunţe la ea. 

Ambasadorul Italiei, întrebând pe domnul Litvinov cine este vizat prin acest 
articol, comisarul poporului Afacerilor Străine a numit pe domnul Laval. 

Popescu-Paşcani 
AMAE, Fond 71 URSS, vol. 4, f. 27–28 

76 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva] 
T. f. n., din 24 ianuarie 1936 

Consiliul închis astăzi sesiunea a nouăsprezecea51.  
În afacerile Dantzig, în urma raportului reprezentantului britanic, care a ţinut 

să îndrepte inexactităţile din discursul preşedintelui Senatului, s-a adoptat relozuţia 
care invita întâi Senatul să guverneze conform spiritului Constituţiei, adoptând apoi 
avizul Curţii de la Haga, care a anulat decretele, modificând codul şi procedura 
penale, ca incompatibile cu Constituţia, şi ia act de demersurile luate de Senat 
pentru a reintra în normal. Rezoluţia adăugă că Înaltul Comisar va avea grijă să 
ajute şi să sfătuiască Guvernul în executarea acestor măsuri forte pe sprijinul 
tuturor puterilor reprezentate în consiliu şi, în special, al Poloniei, care are interese 
speciale la Danzig. 

Cu ocazia rezoluţiei în materie de asistenţă a refugiaţilor, care numind Înalt 
Comisar pentru refugiaţii din Germania şi preşedinte interimar la Oficiul Nansen, 
definind atribuţiile ambilor, domnul Titulescu a ţinut să atragă atenţia Consiliului 
asupra unei anumite propagande interesate ce se face, insinuând contra adevărului 
                                 

51 Vezi şi documentele nr. 66 şi 73. 
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că Societatea ar impune ţărilor membre primirea în masă a unor anume refugiaţi. A 
declarat că, colaborând din toată inima la opera umanitară a Societăţii, ţara sa nu e 
în măsură să mai primească un singur străin. 

Consiliul a adoptat în unanimitate rezoluţia propusă de reprezentantul 
României în conflictul sovieto-uruguayan. Titulescu a arătat că scopul Comitetului 
instituit era să ajungă la conciliere, uzând metoda conversaţiei directe cu părţile. 
Rezoluţia constată întâi că reprezentantul Uruguayului refuză să aducă probele 
cerute de Soviete, alegând că chestiunea ţine de dreptul intern, apoi că 
reprezentantul Sovietelor a declarat că acest refuz de a proba acuzaţiile contra 
misiunii sovietice din Montevideo îi dă satisfacţie, fiind gata aleasă opiniei publice 
internaţionale judecata acestei chestiuni ceea ce reprezentantul Uruguayului 
acceptă şi pentru ţara sa. Constatând în cele din urmă că misiunea sa este esenţial 
conciliatoare şi că unanimitatea e necesară pentru a lua o rezoluţie, Consiliul 
exprimă speranţa că întreruperea relaţiilor diplomatice dintre Uruguay şi Soviete e 
temporară, şi cele două ţări vor prinde ocazia oportună spre a le relua. Invită 
ambele părţi să se abţină de la orice act care ar putea vătăma interesele păcii şi 
reluarea în viitor a relaţiilor lor diplomatice. Rezoluţia a fost primită cu vie 
satisfacţie de toată lumea. 

Antoniade 
AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 25, nepaginat 

77 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUENOS AIRES, ALEXANDRU BUZDUGAN, 

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA GENEVA 

T. nr. 104, din 24 ianuarie 1936 

Pentru domnul ministru Titulescu. 
Am avut azi o lungă conversaţie cu domnul Saavedra Lamas, referitor la 

conflictul diplomatic dintre Republica Uruguay şi URSS. Rezum principalele idei: 
1. Nu există conflict numai între cele două ţări de mai sus, ci există un 

conflict de natură doctrinară socială între unanimitatea statelor sud-
americane şi URSS. 

2. De rezolvarea favorabilă sau defavorabilă a acestui litigiu depinde 
întreaga atitudine în viitor a statelor sud-americane faţă de Societatea 
Naţiunilor. 

3. Există chiar un curent puternic provocat de Brazilia, susţinut de Statele 
Unite ale Americii de Nord, pentru crearea unei Ligi a Naţiunilor Americane. 
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Domnul Saavedra Lamas crede că s-ar face o imensă greşeală dacă s-ar da 
câştig de cauză, chiar numai în aparenţă, URSS, considerând atât punctul de vedere 
juridic, cât şi cel moral. 

Personal, socot de a mea datorie de a supune aprecierii Excelenţei Voastre 
următoarele consideraţii: 

Dacă există posibilitatea – fie de fond sau de formă – de a satisface Uruguayul şi, 
indirect, toate statele sud-americane, fapt care ne-ar aduce mari avantaje politice, 
legându-ne puternic de ţările acestui continent, puneţi în slujba acestei cauze 
imensa personalitate a Excelenţei Voastre. 

În caz contrar, sub orice motiv socot că ar fi cazul de a lăsa soluţionarea 
acestei chestiuni unui reprezentant al altei ţări pentru a nu pierde roadele unei 
politici promiţătoare de mari avantaje pentru România. 

Buzdugan 
AMAE, Fond 71 Buenos Aires, vol. 1, f. 76 

78 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA, 

CONSTANTIN LAPTEW, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 189/A-2, din 24 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 05 048, din 29 ianuarie 1936 

Anexe: 652 

Domnule Ministru, 

Am onoarea a trimite aici, alăturat, Excelenţei Voastre o serie de articole 
apărute în „Morning Post”, între 15 şi 18 ianuarie, cu privire la situaţia în care se 
găsesc forţele militare terestre, navale şi aeriene ale Marii Britanii. Articolele în 
chestie constituie, fără îndoială, una din sforţările ce se fac aici de pretutindeni 
pentru a pregăti opinia publică la necesitatea unei politici serioase de reînarmare. 
Unele din destăinuirile făcute în aceste articole – ca, de exemplu, revelaţia că flota 
trimisă în Mediterana, în august trecut, lipsa de muniţii suficiente şi că, în caz de 
conflict brusc, vasele s-ar fi găsit într-o situaţie de vădită inferioritate – au făcut o 
profundă impresie. De asemenea, şi destăinuirile făcute cu privire la lipsurile 
armatei teritoriale şi la insuficienţa apărării antiaeriene. 
                                 

52 Anexele nu au fost identificate în arhivă. 
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S-a crezut, în primele zile, că articolele erau inspirate de către însuşi primul 
ministru, care ar fi dorit pe această cale să dovedească opiniei publice că numai 
datorită aceste situaţii de inferioritate militară, Guvernul fusese aproape obligat să 
primească Planul Laval-Hoare. S-a aflat însă, mai târziu, că această campanie era 
absolut lipsită de orice caracter de speculaţie politică. Ea a fost dusă şi organizată 
exclusiv de către „Naval League”, una din cele mai vechi şi mai puternice asociaţii 
private din această ţară. 

De altfel, preocuparea ce aceste articole o dovedesc este aproape unanimă 
astăzi în Anglia, şi Guvernul este ferm hotărât să realizeze un program masiv de 
reorganizare a forţelor militare. De curând, am semnalat Excelenţei Voastre 
programul stabilit de War Office şi intrat în curs de execuţie, având ca scop 
motorizarea celor două divizii de cavalerie teritoriale. Săptămâna trecută s-a aflat, 
de asemenea, că Amiralitatea studia un program comportând construcţia treptată în 
cinci ani a nu mai puţin de 25 de crucişătoare. Iar Ministerul Aerului studiază, de 
asemenea, un plan de reorganizare a forţelor aeriene. Articolele, ca cele publicate 
în „Morning Post”, nu fac, deci, decât să justifice politica de reînarmare dusă de 
guvern şi să pregătească terenul pentru alcătuirea bugetului viitor, în care capitolele 
militare vor fi considerabil sporite. 

Laptew 
[Note marginale:] 
Trimis domnului subsecretar de Stat; Direcţia politică. O copie la Statul Major 
(prin valiză). 29 ianuarie 1936. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 32, f. 90–91 

79 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 529, 25 ianuarie 1936, ora 13.55 
Înreg. la nr. 4 473, din 26 ianuarie 1936 
Confidenţial. 

Transmisă domnului ministru Titulescu. 
La ştirea ce am dat ieri, de îndată, prin telefon, Excelenţei Voastre, despre 

formarea Guvernului Sarraut, adaug: 
(…)53 Cu privire la politica externă, prezenţa lui P. Boncour la Geneva este 

menită să dea satisfacţie extremiştilor, după cum a lui Flandin la Quai d’Orsay 
                                 

53 Paragraful eliminat conţine informaţii despre componenţa, pe partide, a Guvernului, precum 
şi o scurtă caracterizare a acestuia.  
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înseamnă voinţa unei strânse apropieri de Anglia. Nici una din aceste numiri nu va 
duce la o notabilă schimbare a politicii lui Laval. 

Noul guvern se va prezenta în faţa Parlamentului joi, 30 curent, hotărât atacat 
de grupurile de dreapta şi poate chiar de unii membri ai centrului; Guvernul va 
avea voturile socialiştilor, dar atitudinea acestora se va călăuzi, întrucâtva, şi după 
aceea a comuniştilor. (…) 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 268–269 

80 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA BERLIN, 

VINTILĂ PETALA, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 618, din 25 ianuarie 1936, ora 14.57 
Înreg. la nr. 4 472, din 26 ianuarie 1936 

Problema regrupării statelor dunărene, readusă la ordinea zilei de recenta 
întrevedere de la Praga, preocupă în mod deosebit cercurile conducătoare germane. 
Din ordinul Guvernului său, ministrul cehoslovac a vizitat, acum câteva zile, pe 
secretarul de Stat, Bülow, pentru a-i da cele mai liniştitoare asigurări. Domnia Sa a 
afirmat domnului Bülow că atât cancelarul Schuschnigg, cât şi domnul Hodža nu 
au înţeles nici un moment a urmări crearea unui front antigerman sau chiar a 
îndrepta o pointă contra Reich-ului. Ce doi şefi de guvern au căutat numai 
promovarea unui mai bun echilibru politic şi economic în bazinul dunărean, 
necesar păcii în general. Domnul Mastný a comunicat, de asemenea, că s-a căzut la 
Praga de acord asupra necesităţii organizării colective a păcii şi a securităţii. 
Domnia Sa a adăugat că domnul Schuschnigg a dat la rândul său asigurările 
liniştitoare cerute de Cehoslovacia atât în ce priveşte anumite veleităţi de regenţă 
atribuite Prinţului Starhemberg, cât şi în privinţa problemei restăurării Habsburgilor, 
considerată la Viena ca absolul inactuală. Bülow s-a arătat foarte satisfăcut de 
asigurarea cu privire la Habsburgi. În ceea ce priveşte însă organizarea colectivă a 
păcii, Domnia Sa a declarat reprezentantului Cehoslovaciei, cu sinceritatea sa uneori 
aproape brutală: „pe tema aceasta trebuie să ştiţi că rămânem de partea celaltă a 
baricadei”. 

Ministrul cehoslovac a încercat atunci a explica domnului Bülow scopul 
pacific al sistemului de alianţe cehoslovace, răspunzând acuzaţiilor după care ţara 
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sa ar fi vasul portavion al Rusiei. Domnia Sa a cerut domnului Bülow să-i răspundă 
în mod sincer dacă crede, într-adevăr, în intenţiile agresive şi în fantoma ofensivă 
ale Sovietelor. Secretarul de Stat a ezitat a răspunde negativ, adăugând însă că nu 
înlătură aceasta pentru viitor. Faţă de o asemenea argumentare, ministrul cehoslovac a 
repetat că ţara sa ar fi dispusă ca, în cazul unei agresiuni ruseşti împotriva Reich-ului, 
să fie vasul portavion al Germaniei, dacă vecinii săi ar accepta a încheia un sistem 
de securitate colectivă pe baza garantării integrităţii. 

Domnia Sa constată însă că Germania respinge un asemenea sistem şi aruncă 
în schimb suspiciune asupra unor state pacifiste, deşi ea este astăzi singura ţară 
unde se cultivă doctrina „raportului fără spaţiu”, cu toate consecinţele ei practice 
pentru viitor. 

Acest dialog, care înseamnă o adevărată punere la punct a poziţiilor actuale 
ale Germaniei şi Cehoslovaciei, a găsit în presa de astăzi un ecou interesant. 

Comentând declaraţiile domnului Hodža cu privire la colaborarea statelor 
dunărene cu Înţelegerea Balcanică şi, eventual, cu statele baltice, ziarul „Völkischer 
Beobachter” consideră că o asemenea organizare cu excluderea Germaniei nu s-ar 
putea afirma că n-ar fi îndreptată contra Reich-ului. În politică, adaugă însă autorul 
nu hotărăsc dorinţele, ci rezultatele. 

Petala 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Londra. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 52, f. 396–398 

81 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 102, din 25 ianuarie 1936, ora 21.30 
Înreg. la nr. 4 474, din 26 ianuarie 1936 

Întors de la Londra, Sir Eric Drummond nu aduce niciun element nou în 
vederea conflictului italo-abisinian. Crede că perioada actuală de inacţiune 
diplomatică va dura încă mult timp, şi că tensiunea italo-engleză din iulie, august, 
octombrie şi decembrie 1935 nu s-ar mai putea repeta. Este exact că în ultimele 
luni, Italia şi-a sporit pregătirile militare, dar, în acelaşi timp, şi Anglia şi-a luat în 
Egipt şi Marea Mediterană măsuri de apărare care exclud orice surprindere. În plus, 
realizarea asistenţei mutuale este un element hotărâtor de linişte, pe care italienii îl 
iau în serios în considerare. 
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În ce priveşte răspunsul italian la memoriul englez în chestiunea asistenţei 
mutuale, Drummond îl consideră fără importanţă practică şi puţin susceptibil de 
consecinţe politice, fie în ce priveşte conflictul african, fie în ce priveşte Pactul de 
la Locarno. În această situaţie, ambasadorul Angliei crede că trebuie să se aştepte 
efectele sancţiunilor existente, care încep să fie operante, şi rezultatele 
operaţiunilor militare, care sunt departe de o decizie, afară de cazul unei prăbuşiri 
militare şi politice abisiniene din cauză internă care nu pare însă probabilă. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 49–50 

82 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 294, din 25 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 07 221, din 8 februarie 1936 

Îndată ce vizita domnului Schuschnigg la Praga a fost definitiv fixată, generalul 
Gömbös a decis să trimită la Berlin pe ministrul său de Comerţ, domnul Winkler. 

Călătoria cancelarului austriac la Praga a fost primită atât aici, cât şi la Berlin, 
cu mare neîncredere şi considerată ca o apropiere de un plan mai vast de colaborare 
generală dunăreană în spiritul ideilor domnului Hodža. Guvernul ungar şi cel 
german s-au înţeles, deci, să facă o contrademonstraţie pentru a impresiona pe 
domnul Schuschnigg şi a-l face să abandoneze eventualele sale planuri. S-a stabilit, 
deci, de comun acord, ca vizita domnului Winkler să aibă loc exact la aceeaşi dată 
cu întrevederile de la Praga. 

După cât pot judeca de aici, felul primirii domnului Winkler la Berlin şi 
întrevederile Domniei Sale cu generalul Göring, Hitler, Hess, Rosenberg şi alte 
personalităţi politice, au trecut de cadrul unei negocieri comerciale şi au dat vizitei 
un caracter pronunţat politic. Punându-se în evidenţă intimitatea politică a celor 
două ţări, s-a subliniat în mod intenţionat importanţa demonstraţiei. 

* 

Nu se poate contesta că între Germania şi Ungaria există probleme 
comerciale, care cer să fie puse la punct, din când în când, prin întrevederi 
personale. Se ştie că, până acum vreo doi ani, Germania n-a importat din Ungaria 
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decât foarte puţine produse agricole. Spre marea nemulţumire a agricultorilor 
unguri, totalul exportului ungar în Germania s-a cifrat la aproximativ 30 de 
milioane pengő (cca. 1 miliard de lei), pe când exportul german a fost de cel puţin 
două ori mai mare. De aici a rezultat un sold creditor pentru Germania, care a dus 
la o cifră foarte importantă de depozite germane în pengö, blocaţi la băncile de aici. 

De atunci, situaţia s-a schimbat foarte mult. Pe când înainte Germania a avut, 
în prima linie, în vedere interesele sale comerciale transoceanice, ea este astăzi 
mult mai puţin în măsură să se aprovizioneze cu produse agricole din ţările 
transoceanice. Exportul industrial în acele ţări a scăzut mult, fie din cauza reducerii 
capacităţii de consum, fie din cauza unui boicot sistematice. Neavând nici devize 
bune, nici posibilităţi de compensaţie pentru comerţul transoceanic, Germania se 
vede nevoită a-şi căuta surse de aprovizionare în ţările europene. Acordul de 
clearing cu Ungaria fiind favorabil unor cumpărări masive, importurile din Ungaria 
au crescut necontenit pentru a ajunge în cursul ultimului an la cifra de aproximativ 
100 milioane pengő (cca. 3,4 miliarde lei), deci întreitul importurilor anterioare. 
Conturile de pengő „blocaţi” au fost complet lichidate, şi astăzi Ungaria dispune la 
Berlin de nişte depuneri de vreo 30-40 de milioane de „Sperr-Mark”. În momentul 
de faţă, Germania ocupă chiar primul loc atât în exportul, cât şi în importul ungar. 

Produsele ungare exportate în Germania sunt în prima linie vite, porci, unt şi 
untură de porc, lână şi seminţe oleaginoase. 

Creşterea exportului ungar în Germania are, desigur, şi o latură politică. 
Având posibilităţi de desfacere favorabile, Ungaria devine tot mai dezinteresată în 
ce priveşte toate planurile aşa-zise „de colaborare economică dunăreană”. Presupun 
că Germania şi-a dat foarte bine seama de acest efect, care constituie un activ 
important al politicii sale în Valea Dunării. 

* 

La acest tablou există însă şi oarecare umbre. 
Urcarea vertiginoasă a exportului ungar în Germania pune problema dificilă a 

plăţilor. Germania vrea să importe mult din Ungaria, dar nu vrea să plătească decât 
cu articole industriale. Or, capacitatea de consum a acestor articole este astăzi 
destul de redusă aici. Nu trebuie uitat nici faptul că, sub regimul autarhiei, Ungaria 
şi-a dezvoltat în ultimii ani foarte mult industria sa. Există, deci, un „plafon” pentru 
importurile din Germania, care este considerabil sub cifra exportului în acea ţară. 
Dacă acest export urmează să se menţină la nivelul actual, vor trebui căutate noi 
posibilităţi de plată pentru viitor şi de lichidare a conturilor de „Sperr-Mark” pentru 
trecut. 

Problema aceasta a făcut obiectul principal al conversaţiilor pur economice 
ale domnului Winkler. Domnia Sa s-a gândit la un aranjament printr-un clearing 
multilateral, cam în sensul ca Germania să cedeze Ungariei soldurile ei creditoare 
în ţările unde comerţul german este activ. Acest proiect, cât şi altul ca Germania să 
aprovizioneze Ungaria cu diferite materii prime transoceanice (ca bumbacul şi 
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altele) n-au dat, după cât mi se spune, nici un rezultat. Germania duce o lipsă prea 
mare de devize pentru a putea ceda ceva din ele. 

Sunt informat că domnul Winkler n-a putut să rezolve problema plăţilor. 
După cât se pare, s-a putut ajunge numai la un acord ca peste o lună să se 
întrunească la München o comisie de experţi germano-ungară, care va relua 
discuţiile în vederea unui aranjament. 

Cu toată existenţa acestei dificultăţi economice serioase, cred că o soluţie va 
putea fi găsită. Chestiunea este dominată de consideraţii politice. Ambele ţări au tot 
interesul să lucreze contra planului domnului Hodža şi să întărească rezistenţa 
contra oricărui proiect general dunărean. Este, deci, foarte probabil că generalul 
Gömbös va sacrifica o bună parte din interesele industriei ungare şi că Germania se 
va decide la o plată parţială în devize libere sau materii prime. 

Primţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Grigorcea 
[Note marginale:] 
Domnului ministru Titulescu; domnului subsecretar de Stat; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Ungaria, vol. 71, f. 346–348 

83 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 105, din 26 ianuarie 1936, ora 19.55 
Înreg. la nr. 4 477, din 27 ianuarie 1936 

Colegul meu cehoslovac a văzut ieri seară pe domnul Mussolini spre a-l 
informa despre vizita lui Schuschnigg la Praga. 

Ducele i-a vorbit pe larg despre bunele raporturi personale cu domnul Beneš 
până la 1924. Dar acesta este trecutul. Prezentul sunt sancţiunile, închiderea 
frontierelor, blocusul de fapt. 

Pentru prima dată în istoria Europei, statele Europei iau contra unei ţări ca 
Italia, membră a Ligii, apărarea unui rege negru. Fără sancţiuni, Negus ar ceda, şi 
Italia n-ar pierde miile de vieţi tinere. 

Mussolini a amintit că Anglia a mobilizat în cursul lunii septembrie contra 
Italiei. Prin consultaţii pentru asistenţa mutuală a căutat şi a găsit alianţa. 

S-a format o coaliţie contra Italiei, la care au aderat şi România şi Cehoslovacia 
prin comunicările către Ligă. Aceasta este o măsură ostilă. 
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I s-a reproşat continuu lui Mussolini că vrea să atace Anglia. „Nu sunt nici 
foarte distins, nici idiot”, a spus textual colegului meu cehoslovac. „Am un război 
în Africa, nu vreau să încep şi un război în Europa. Întotdeauna – continuă el – am 
afirmat lui Laval că sancţiunile depind de Franţa, căci unde se va opri ea se vor 
opri şi ceilalţi şi, în special, Mica Înţelegere. Dacă cei mai mari aplică sancţiunile 
pe petrol, România şi Cehoslovacia ar putea să se opună, invocând situaţia din 
Europa Centrală, independenţa Austriei, necesitatea unei colaborări în bazinul 
dunărean. Oameni ca Beneš şi ca Titulescu, care au atât prestigiu la Geneva, ar 
putea face ceva în acest sens”. Colegul meu nu interpretează un asemenea apel ca 
un îndemn la trădarea politicii Genevei, ci ca un apel la moderaţie în ce priveşte 
politica sancţiunilor, în vederea localizării şi scurtării conflictului, precum şi în 
vederea unei viitoare colaborări în bazinul dunărean, deşi, în privinţa aceasta, că 
astăzi dânsul este sancţionat şi noi sancţionişti, nu sunt posibile discuţii în vederea 
realizării planului dunărean. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministrul Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 51–52 

84 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VASILE STOICA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 296, din 26 ianuarie 1936, ora. 21.30 
Înreg. la nr. 4 983, din 27 ianuarie 1936 

Ştiindu-se că în sânul armatei ideea unei apropieri prea grăbite şi unilaterale 
de Iugoslavia – aşa cum era tendinţa grupului Zveno54 – nu este agreată, şi 
răspândindu-se zvonul că actualul guvern nu ar mai urmări legături strânse cu 
Iugoslavia, cum a făcut Guvernul Kimon Gheorghiev, colegul meu iugoslav a 
văzut ieri pe primul ministru, cerându-i informaţii. Acesta l-a asigurat că Guvernul 
său va urma aceeaşi politică externă ca şi cel precedent, că doreşte legături amicale 
cu toţi vecinii şi, în special, cu Iugoslavia, faţă de care va urma calea indicată de 
conversaţiile celor doi suverani. L-a rugat, totodată, pe colegul mei iugoslav a zori 
la Belgrad rezolvarea chestiunilor asupra cărora s-a căzut principial de acord cu 
ocazia vizitei Regelui Alexandru la Sofia: stabilirea unor puncte noi de trecere între 
                                 

54 Grupare politică (1928–1944), iar din 1944 şi până în 1949 partid politic de orientare 
anticomunistă din Bulgaria. 
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cele două ţări, facilitarea formalităţilor de paşapoarte, crearea unor noi legături de 
cale ferată în regiunea Vidin şi Kustendil. 

Ministrul iugoslav a plecat imediat la Belgrad. 
Pot afirma însă că, într-adevăr, zelul pentru Iugoslavia a scăzut şi că armata, 

care se teme de o înfeudare la politica iugoslavă, doreşte o atitudine mai reţinută. 
Pe de altă parte, aflu că englezii au atras în ultimul timp atenţia Guvernului 

bulgar, şi anume, domnului Kimon Gheorghiev şi generalului Zlatev, că apropierea 
Bulgariei de un singur vecin nu este recomandabilă şi că ar trebui urmărită o 
apropiere de toţi vecinii, dintre care Grecia ocupă un loc important. 

Stoica 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Bulgaria, vol. 4, f. 18–19 

85 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 295, din 26 ianuarie 1936 

Ungaria şi planurile de colaborare generală dunăreană 

Domnule Ministru, 

Într-un discurs pronunţat acum vreo zece zile la Szebathely, ministrul de 
Interne ungar, s-a ocupat şi de politica externă, subliniind cu multă stăruinţă că 
situaţia internaţională este actualmente complet dominată de chestiunea conflictului 
italo-abisinian. Până la rezolvarea acestuia, nicio altă problemă nu va putea fi pusă 
în discuţie. 

Întrucât nu este obiceiul aici ca alţi miniştri decât titularul Externelor sau 
premierul să vorbească despre politica externă, a fost din capul locului clar că 
pasajul în chestiune a fost „inspirat” şi că a avut, deci, o semnificaţie specială. 

Chestiunea, părându-mi interesantă, am căutat să o lămuresc cu ocazia unei 
conversaţii ce am avut din întâmplare cu generalul Gömbös şi cu ministrul 
Iugoslaviei. Generalul Gömbös a recunoscut fără înconjur că pasajul respectiv a 
fost, într-adevăr, inspirat şi destinat la adresa domnului Schuschnigg. „Am ţinut – a 
spus Domnia Sa textual – să dau un avertisment cancelarului Austriei, că Ungaria 
nu este cât de puţin dispusă să-l urmeze în eventualele sale planuri dunărene”. 
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Aceste cuvinte confirmă în mod autentic părerea susţinută de mine de atâtea 
ori că Guvernul Gömbös nu vrea să se asocieze la nici un plan de colaborare – fie 
chiar numai economică – între ansamblul statelor din bazinul Dunării. 

În consecinţă, îmi menţin părerea că repetatele manifestaţii ale domnului 
Hodža, în favoarea unui sistem de colaborare generală dunăreană nu pot avea 
rezultate reale, cel puţin în ce priveşte participarea Ungariei. Acţiunea dezvoltată 
de domnul Hodža în acest sens poate da rezultate tactice, punând Ungaria în 
postura unui trouble-fêtes, dar a aştepta altceva ar însemna să ne facem iluzii 
deşarte. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Grigorcea 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 34, f. 238–239 

86 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 107, din 27 ianuarie 1936, ora 13.00 
Înreg. la nr. 4 838, din 28 ianuarie 1936 

La 23 ianuarie, contele Chambrun a fost primit în audienţă de Mussolini. I-a 
expus consideraţiile deja enumărate prin telegrama mea nr. 9055. A întrebat pe 
Duce dacă ar fi gata a relua politica de la Stresa. 

Mussolini i-a răspuns afirmativ, arătând că bunăvoinţa sa nu a variat, dar că 
Anglia va face imposibilă o asemenea politică. 

În ce priveşte raporturile Italiei cu Germania, Mussolini a îndemnat pe 
ambasadorul Franţei să nu fie neliniştit, căci împărtăşeşte preocupările sale faţă de 
înarmările germane, care sunt formidabile. 

La întrebarea lui Chambrun, dacă voieşte să termine curând războiul, a 
răspuns afirmativ. Toată acţiunea sa a fost în acest sens. Tot în acest scop a fost 
dispus a accepta propunerile Laval-Hoare şi a scris cu mâna sa proprie textul 
raportului către Marele Consiliu, în vederea unei accepţiuni principale, pe care 
evenimentele au făcut-o ulterior imposibilă. 

Lugoşianu 
AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65, f. 89 
                                 

55 Vezi documentul nr. 69. 
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87 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 4 144, din 27 ianuarie 1936, ora 19.00 
Înreg. la nr. 5 446, din 26 ianuarie 1936 

Venind ieri la Legaţie pentru a-şi lua rămas bun, ambasadorul Japoniei nu 
mi-a ascuns îngrijorarea sa dată fiind criza politică din Japonia. Faţă de intoleranţa 
clanului militar şi dorinţei acestuia de a domni viaţa politică japoneză până în a fi 
gata a înfrunta şi autoritatea împăratului, ambasadorul prevede zile grele, dacă 
Mikadoul însuşi va fi nevoit să fie chiar trecător a ceda faţă de pretenţiile 
intransigente ale generalilor. Pentru România, unde Domnia Sa a fost, v-am făcut 
cunoscut astă toamnă, Domnia Sa face urarea să ne ferim ca şi în trecut de orice 
încredere în Soviete, a căror politică a evoluat numai aparent, ţelul final fiind 
bolşevizarea lumii. „Acest rău oricând poate fi virulent, dată fiind criza economică 
care bântuie mai pretutindeni şi pe care bolşevicii o vor specula fără scrupule, 
negăsind o rezistenţă organizată în burghezie, iar masele fiind, în cel mai bun caz, 
doar naive”. 

Cesianu 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 83, f. 213 

88 
CONSILIERUL DE PRESĂ DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA WASHINGTON, GEORGE BOERESCU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 227/P-3-II-3a, din 21 ianuarie 1936 

Raport asupra situaţiei economice şi financiare în Statele Unite în anul 1935, 
întocmit de George Boncescu, consilier financiar 

(…) Comerţul cu România  
În timp ce exportul de mărfuri americane în România, în primele luni ale 

anului expirat, a scăzut cu 24%, importul de produse româneşti din Statele Unite a 
sporit, în aceeaşi perioadă, mai mult de şase ori faţă de perioada corespunzătoare 
din 1934. Această cifră nu a fost niciodată depăşită în trecut. Cifrele schimburilor 
comerciale între cele două ţări în perioada amintită se află în tabelul următor: 
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Noiembrie Ianuarie-Noiembrie incl.  
1934 1935 1934 1935 

Export  
(în Rom.) 

258 574 $ 182 988 $ 3 405 440 $ 2 613 961 $ 

Import  
(din Rom.) 

13 202 $ 15 383 $ 166 139 $ 1 052 449 $ 

Se constată din cifrele de mai sus că exportul românesc, care, în 1934, scăzuse la 
un nivel fără precedent (afară de anul 1924, când a fost de numai 99 000 $), a fost mult 
mai activ. În afară de produsele ce Statele Unite cumpără în mod obişnuit (fasole, nuci, 
piei de miel, maţe, unele varietăţi de seminţe), o serie de noi articole au găsit un nou 
debuşeu pe piaţa americană, printre care se pot cita celuloza şi aragonitul. În mod cu 
totul excepţional, datorită unei conjuncturi neobişnuite, s-au exportat în cursul anului 
trecut câteva încărcături de porumb românesc în Statele Unite. Comerţul între cele 
două ţări de la 1910 până la 1934, inclusiv, se găseşte rezumat în tabelul următor: 

1910–1914/media 1921–1925/media 1922 1923  
Import 

(în SUA) 
Export  

(în Rom.) 

 
248 000 $ 

 
1 415 000 $ 

 
266 000 $ 

 
2 409 000 $ 

 
500 000 $ 

 
2 436 000 $ 

 
336 000 $ 

 
1 178 000 $ 

1924 1925 1926 1927  
Import 
Export 

99 000 $ 
1 192 000 $ 

302 000 $ 
2 199 000 $ 

1 098 000 $ 
3 111 000 $ 

564 000 $ 
4 925 000 $ 

 1928 1929 1930 1931 
Import 
Export 

677 000 $ 
9 431 000 $ 

559 000 $ 
9 795 000 $ 

314 190 $ 
4 919 911 $ 

564 500 $ 
2 233 716 $ 

 1932 1933 1934  
Import 
Export 

921 090 $ 
1 260 327 $ 

402 787 $ 
1 695 866 $ 

182 244 $ 
3 577 767 $ 

 

Înainte de 1910, relaţiile comerciale directe între România şi Statele Unite erau 
ca şi inexistente. Unele produse americane, în special maşini, erau exportate în 
România pe căi indirecte. Cât priveşte importul de produse româneşti, acesta era de o 
importanţă neglijabilă. Abia după ce s-au stabilit comunicaţii directe între New York şi 
Constanţa, relaţiile comerciale au început să capete oarecare importanţă. În perioada 
1910–1914, exportul american în România depăşise deja un milion de dolari, iar 
importul românesc ajunsese la un sfert de milion. De atunci, valoarea schimburilor 
comerciale a continuat să sporească până în anul 1929, când s-a înregistrat cea mai 
urcată cifră a exportului american în România. În perioada de depresiune, următoare 
crahului din 1929, relaţiile comerciale româno-americane au suferit o depreciere 
constantă până anul trecut, când s-a constatat un spor considerabil la cifra exportului 
american. Dar importul de produse româneşti a continuat să scadă. 

În cursul anului expirat, pentru întâia oară s-a manifestat o tendinţă 
îmbucurătoare înspre o scădere a balanţei comerciale, în mod constant defavorabilă 
României, în trecut. Pe deoparte, exportul american în România a suferit o importantă 
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diminuare, iar pe de alta importul de produse româneşti, dacă se ia în considerare 
anul întreg, va depăşi, probabil, cifra atinsă în oricare din anii precedenţi. (…) 

Boerescu 

AMAE, Fond 71 Washington-SUA. Probleme economice, cutia 12, vol. 23, f. 31–33 

89 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE, DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA BERLIN,  

VINTILĂ PETALA, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 619, din 28 ianuarie 1936, ora 20.25 
Înreg. la nr. 4 847, din 29 ianuarie 1936 

După o foarte susţinută campanie de presă pe tema Pactului de la Locarno şi 
a validităţii sale faţă de pretinsele aranjamente bilaterale anglo-franceze, urmează o 
acalmie aparentă. Nu se mai pomeneşte nimic nici de pact, nici de zona 
demilitarizată. În schimb, cancelarul Reich-ului dă un interviu unui ziar francez, în 
care, după ce afirmă din nou sincerul pacifism, cere ca înţelepciunea statelor 
europene să răspundă cu dreptate necesităţii imperioase de expansiune colonială a 
poporului german. Hitler pune astfel pe tapet, în mod oficial, o revendicare, 
indicând şi calea unei înţelegeri posibile cu Occidentul. Aceasta nu înseamnă însă o 
renunţare la zona demilitarizată: validitatea Pactului de la Locarno, adusă un 
moment în discuţie, a fost, deocamdată, pusă la dosar în aşteptare, ca mijloc de 
presiune în cazul unei prea mari apropieri anglo-franceze. Dacă acesta este ţelul şi 
metoda diplomaţiei germane, la care pare a se fi raliat cancelarul şi conducerea 
Partidului Naţional-Socialist, este neîndoios că interpune pe şefii armatei în luptă 
pentru a face din eliberarea Renaniei primul obiect al politicii Reich-ului. Ultima 
campanie de presă a fost iniţiată şi alimentată de armată ca o urmare a întrunirii de 
la Potsdam (raportată cu telegrama cifrată nr. 3 61156), şi aceasta contrar dorinţei 
exprimate de Auswärtiges Amt. 

Ambasadorul Franţei mi-a confirmat ieri acest fapt deosebit de important 
deoarece subliniază o primă neînţelegere principială de politică externă între 
Guvernul naţional-socialist şi generali. Domnia Sa mi-a adăugat în mod serios: 
„oricare din aceste două tendinţe va învinge, rămâne cert că Pactul de la Locarno, 
contestat în favoarea ţării noastre, constituie un abces pentru promotori. Şi nu 
depinde decât de Guvernul de la Berlin ca acest abces să fie incomplet înlăturat”. 

Personal, înclin a crede că această diversitate de tendinţe corespunde unei 
realităţi germane a momentului: Reich-ul se va întoarce spre formulele de 
                                 

56 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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cooperare internaţională, dacă ele îi vor putea asigura beneficii politice şi coloniale, 
cum a indicat cancelarul în interviul dat, pentru ca, în caz contrar, să pornească pe calea 
faptelor împlinite, cum doresc şi generalii săi, dacă va fi pierdută şi ultima şansă. 

Petala 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Londra. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale , vol. 341, f. 47–48 

90 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 531, din 29 ianuarie 1936, ora 21.15 
Înreg. la nr. 5 134, din 30 ianuarie 1936 
Absolut confidenţial. 

Transmisă. 
Mi s-a remis alaltăieri la Calais, unde eram cu ocazia trecerii Majestăţii Sale 

Regelui, şi în mod cu totul confidenţial, următorul text, pe care îl citez integral: 
„Domnul Gh. Brătianu a fost la Berlin, unde a ţinut o conferinţă la Universitate 
despre Bismarck şi Ion Brătianu57. Cu prilejul acestei călătorii a avut întrevederi cu 
personalităţile conducătoare ale Reich-ului. A fost vorba, cu deosebire, de urmările 
unui pact româno-sovietic, atitudinea domnului Brătianu în această chestiune fiind 
cunoscută, şi de zvonurile din ultimul timp despre o alianţă germano-ungară, în 
scopul de a sprijini revizionismul maghiar. S-a făcut în această privinţă domnului 
Gh. Brătianu o declaraţie foarte categorică şi lămurită, destinată publicităţii, că o 
asemenea alianţă nu există şi că nu este în intenţia Germaniei de a sprijini nici 
direct, nici indirect, o revendicare revizionistă a Ungariei împotriva României, de 
la care poporul german nu are nimic de cerut şi cu care doreşte a avea cele mai 
bune relaţii”.  

Este de prisos a se insista asupra importanţei pe care o prezintă o asemenea 
declaraţie pentru situaţia ţării noastre. Desigur, politica Germaniei cu privire la 
problema generală a tratatelor nu s-a schimbat, cum nu s-a schimbat nici punctul de 
vedere al României asupra necesităţii de a păstra unitatea noastră naţională, făurită 
                                 

57 Textul declaraţiei lui Gh. Brătianu, reprodus, în cea mai mare parte, de către Constantin 
Cesianu se află în AMAE, Fond 71 URSS, vol. 83, f. 216–217. Pentru detalii privind conferinţa lui 
Gh. Brătianu de la Berlin, vezi Gh. I. Brătianu, Bismarck şi Ion C. Brătianu, „Revista istorică 
română”, V–VI (1935–1936), p. 86–103. Pentru aspectele politice ale vizitei sale, vezi şi Ion Calafeteanu, 
Români la Hitler, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 1999, nota 2, p. 14. 
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după război. Nu este însă mai puţin adevărat că pătrunderea în acest sistem a 
factorului sovietic ar avea, pe lângă inconvenientele ce domnul Gh. Brătianu le-a 
arătat în recentele sale interpelări, acela de a apropia partidul comunist de ţările ce 
ne sunt ostile şi pe care, de fapt, nu le doreşte să le sprijine împotriva noastră, cum 
rezultă foarte lămurit din declaraţiile ce i s-au făcut. 

Aceste întrevederi au întărit însă convingerea domnului Gh. Brătianu că a 
merge în direcţia sovietică dincolo de raporturile normale de bună vecinătate, la 
care nimeni nu se poate opune, înseamnă o îndoită primejdie: pentru securitatea 
ţării şi pentru pacea Europei. 

La cele de mai sus, transmise după textul pe care îl am în mână (afară numai 
dacă acel text nu ar fi o farsă, ceea ce pentru diverse motive nu o cred), cuvânt cu 
cuvânt adaug următoarele desluşiri: domnul Gheorghe Brătianu a avut întrevederea 
şi, de aici, a rezultat sus-zisul text, cu Göring, care a insistat că nu vorbeşte în 
numele său propriu, ci în a lui Hitler şi a autorizat de acesta. Apoi, domnul Gh. 
Brătianu a văzut pe ministrul Afacerilor Străine al Reich-ului, care i-a vorbit în 
acelaşi sens. După aceea, a revăzut pe Göring, care a reluat chestiunea şi care a 
aprobat în ceea ce priveşte politica Reich-ului sus-zisul text şi ar fi adăugat: „Puteţi 
uza de convorbirea noastră oricând, oriunde, ori de câte ori veţi voi”. 

De la acelaşi informator aflu că domnul Gh. Brătianu va pune în Cameră o 
întrebare ministrului Afacerilor Străine şi, la nevoie, o va transforma în interpelare. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 75, f. 14–16 

91 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE, DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA BERLIN, 

VINTILĂ PETALA, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. f. n., din 29 ianuarie 1936 
Strict personal şi confidenţial. 

Urmare la telegrama mea nr… [sic!], de la 23 ianuarie58. 
Profesorul Gamillschegg a vizitat azi pe ataşatul nostru de presă, domnul 

Ilcuş, căruia i-a comunicat în mod confidenţial următoarele informaţii, deosebit de 
importante, asupra întrevederilor domnului Gh. Brătianu: 
                                 

58 Vezi documentul nr. 71. 
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1. În audienţa avută la ministrul Afacerilor Străine, von Neurath, joi 
dimineaţa, s-ar fi examinat, în ansamblul lor, raporturile între Germania 
şi România, ajungându-se la concluzia că niciun element politic sau 
economic nu desparte cele două ţări; 

2. Sâmbătă dimineaţa, ministrul von Neurath a invitat la Domnia Sa din nou 
pe domnul Gh. Brătianu, cu care a avut în biroul său de la Auswärtiges 
Amt şi în prezenţa generalului Göring o lungă conferinţă. Cu acest prilej, 
ministrul Afacerilor Străine a declarat că Reich-ul înţelege să se 
dezintereseze complet de revizionismul maghiar şi de scopurile acestuia. 
Miniştrii germani au afirmat, de asemenea, că Guvernul lor nu va susţine 
niciodată acest revizionism, mai ales, împotriva României. Generalul 
Göring ar fi adăugat chiar, că Germania nu va sacrifica vreodată un 
singur soldat pentru planurile maghiare; 

3. Cei doi miniştri au autorizat pe domnul Brătianu să reproducă în 
Parlamentul român această declaraţie, pe care dumnealor au formulat-o şi 
în scris. 

Ne găsim, astfel, în faţa unui fapt cu totul nou, care contrazice îndoielile 
mele, de la 23 ianuarie. El ar însemna o victorie reală a punctului de vedere 
susţinut de domnul Göring asupra rezervelor de până astăzi ale diplomaţiei oficiale 
germane, pe care ar fi obligat-o, de astă dată, prin glasul ministrului Afacerilor 
Străine, să se ralieze la teza sa antirevizionistă faţă de România. Aici am găsi şi noi 
explicaţia neobişnuitei audienţe în trei, în cursul căreia domnul von Neurath nu a 
avut decât să confirme cele susţinute în mai multe rânduri de general59 şi pe care 
serviciile de la Auswärtiges Amt le contraziseseră până atunci în mod sistematic. 

Faptul că Guvernul Reich-ului s-ar fi servit pentru o declaraţie de o aşa mare 
importanţă, de intermediul domnului Gh. Brătianu, ar confirma până la un punct 
părerea că partidele noastre de extremă dreaptă nu se mai bucură de mult credit la 
Berlin, şi corespunde, de asemenea, unui anumit calcul de oportunism politic german. 

Sunt, pe de altă parte, informat că primul contact între domnul Brătianu şi 
generalul Göring ar fi avut loc la ambasadorul Poloniei, care invitase la masă ca 
oaspeţi ai săi ambele personalităţi, iar nu la ministrul prusac, cum mi se spusese în 
primul moment. 

În ce priveşte întrevederea solicitată de domnul Brătianu la ambasadorul 
Franţei, sunt în măsură a vă da următoarele precizări, obţinute personal de la 
domnul François-Poncet: domnul Brătianu a ţinut să asigure pe ambasador de 
sentimentele sale de prietenie pentru Franţa şi de intenţia de a se menţine pe linia 
politică tradiţională a României. Domnia Sa a făcut însă un aspru rechizitoriu în 
contra Rusiei, pe care o consideră drept o primejdie pentru pacea Europei şi, în 
special, pentru România. 

Domnul Brătianu avea credinţă că ambasadorul Franţei era, personal, un 
adversar al ratificării Tratatului franco-sovietic: domnul Poncet a ţinut să-l asigure 
                                 

59 Hermann Göring. 
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că, împotriva unor formule simpliste care i se atribuiseră, Domnia Sa susţine, de 
fapt, realizarea acestui tratat cu anumite corective, ca o armă necesară faţă de 
ameninţarea germană. 

Domnul Poncet mi-a adăugat textual: „am căutat cu căldură şi cu sinceritate 
să expun domnului Brătianu problema adevăratului echilibru european aşa cum o 
văd eu, cum o vede domnul Titulescu şi cum o vede şi Guvernul francez; am 
insistat mult asupra importanţei factorului rusesc, pe care domnul Brătianu îl 
excludea din Europa, şi care, de fapt, îi aparţine ca element vital. Am insistat 
asupra necesităţii unei colaborări cu Rusia, cu toate slăbiciunile ei şi fără a exclude 
dorinţa unei înţelegeri cu Germania. Nu ştiu dacă am reuşit, dar cred că am vorbit 
conform cu adevăratele interese ale României”. 

Atât telegrama mea de la 23 ianuarie, cât şi cea de astăzi vi le-am trimis 
numai strict personal, rămânând ca Excelenţa Voastră să informeze când şi cum va 
crede mai util pe domnul ministru Titulescu de conţinutul lor. 

Petala 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 140, f. 143–145 

92 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 164, din 30 ianuarie 1936, ora 14.05 
Înreg. la nr. 5 331, din 30 ianuarie 1936 

Am fost ieri seară într-o lungă audienţă la preşedintele Republicii cehoslovace. 
I-am comunicat mulţumirile deosebite ce MS Regele m-a însărcinat a transmite 
pentru frumoasa manifestaţie de la Bratislava. 

Dintr-o completă examinare a chestiunilor interne şi externe, care a pus încă 
o dată în evidenţă trăinicia relaţiilor noastre amicale, cât şi desăvârşita noastră 
înţelegere internaţională, domnul Beneš mi-a repetat încă o dată ceea ce a vorbit cu 
Schuschnigg, căruia, ca şi primul ministru, i-a repetat că relaţiile noastre strânse şi 
hotărârea noastră nestrămutată de a nu face absolut nimic decât numai în cadrul 
Micii Înţelegeri. 

Preşedintele mi-a arătat că va menţine cu mine absolut aceleaşi raporturi ca şi 
cele ce aveam de opt ani de cât sunt aici, şi că se va ocupa de politica externă 
rugându-mă a-l pune la curent cu toate chestiunile şi să vin să-l văd oricând amical 
şi fără protocol. Mi-a arătat încă o dată mulţumirea sa de a conlucra cu Hodža, cât 
şi credinţa ce are că vor putea împreună aduce mari servicii Republicii. 
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El m-a însărcinat să spun Excelenţei Sale, domnului ministru Titulescu, că a 
auzit cu plăcere de intenţia ce are de a veni la Praga, că îl aşteaptă, că va fi fericit 
să-l vadă, cum, desigur, voi şi eu. 

Emandi 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Paris, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 4, f. 222–223 

93 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 169/C, din 30 ianuarie 1936 
Înreg. la nr. 06 855, din 6 februarie 1936 
Confidenţial. 

Buletin lunar 

(…) Politica externă 
Politica externă a avut în luna trecută o oarecare suspensiune. Evenimentele 

lunii decembrie, de care am vorbit în raportul meu pe acea lună, au predominat 
întreaga situaţie. Alegerea şefului de stat, cât şi consecinţele acestui act naţional au 
zguduit profund partidele politice, care şi acum nu şi-au găsit încă calea lor 
normală. Sunt speranţe că munca domnului Hodža va duce la bune rezultate şi vom 
asista la realizarea unor noi directive politice. 

* 

Este necontestat că vizita cancelarului Schuschnigg la Praga a produs în toate 
cercurile o bună impresie. V-am informat, cred, complet, prin telegramele mele nr. 
6660, din 14 ianuarie, şi nr. 10461, din 18 ianuarie, ca şi prin anexa raportului meu 
nr. 10862, din 20 ianuarie. 

După cum vă arătasem, cercurile politice nu aveau siguranţa că omul de stat 
austriac va deschide convorbiri politice. Totuşi, domnul Beneš, precaut cum este, s-a 
pus în cel mai perfect acord cu primul ministru, în eventualitatea când cancelarul 
va vorbi de politica internaţională, de aceea, răspunsurile lor au fost cu totul 
armonice în numele întregii Mici Înţelegeri. 
                                 

60 Vezi documentul nr. 34 (pentru amănunte, vezi şi documentul nr. 25). 
61 Vezi documentul nr. 60. 
62 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 119

Cancelarul a dovedit că este un om cuminte şi a vorbit în mod sincer şi 
corect, numai de ceea ce credea că-i impun realităţile ţării sale. Dacă n-ar exista 
chestia habsburgică, pe care omul de stat austriac o crede că ar constitui un 
comandament al sufletului austriac, s-ar putea afirma că n-ar mai exista nici o 
dificultate pentru o perfectă înţelegere. Totuşi, însăşi cancelarul pune rezervă 
puternică când afirmă că chiar dacă s-ar prezenta cazul ca să joace „ultima ratio”, 
totuşi, el ar da înapoi dacă „chestia ar tulbura liniştea ţărilor dunărene”. 

Opinia publică a subliniat cu satisfacţie declaraţiile cancelarului că Anschluss-ul 
este ieşit de la ordinea zilei şi notează că e pentru prima oară când se vorbeşte aşa 
de leal şi corect. Prinţul Starhemberg, la Viena, alături de cancelar, a întărit aceste 
declaraţii, arătând ferma hotărâre a Austriei de a-şi apăra independenţa. 

Presa se bucură de impresia bună ce a făcut la Budapesta vizita de la Praga şi 
de posibilităţile de destindere ce le pun înainte ziarele ungureşti. 

În definitiv, este îmbucurător că atât Austria, cât şi Ungaria au înţeles că nu 
mai pot găsi cooperare politică nici cu Germania şi nici cu Italia, care amândouă se 
prăbuşesc, cea dintâi încet şi poate mai lent, pe când cealaltă violent şi repede. 

Este, socotesc, momentul ca Mica Înţelegere să profite de un moment aşa de 
prielnic şi să lucreze pentru o apropiere completă în interesul mare al păcii. (…) 

* 

Prin raportul meu nr. 10163, din 18 ianuarie, am avut onoarea să vă informez 
de reaua impresie ce a făcut în Cehoslovacia ultimul discurs al ministrului Beck, 
ţinut în Dieta din Varşovia64. 

Printr-o notă-expozeu, Guvernul din Praga a răspuns celui din Varşovia. 
Toată probabilitatea este că această notă se găseşte acum în posesia Guvernului 
polonez. Cehoslovacia repetă punctul ei de vedere principial şi anume: nu ne găsim 
vinovaţi de a fi călcat întru nimic înţelegerile noastre scrise, ne plângem însă că 
Guvernul din Varşovia le-a călcat şi continuă a nu le executa. În dorinţa ce avem a 
restabili bunele raporturi dintre statele noastre, facem, încă odată, propuneri, adică 
să executăm convenţiile dintre noi, care ne dau două posibilităţi şi anume: să 
recurgem, de comun acord la o comisie arbitrală sau să mergem la Societatea 
Naţiunilor. Întrucât, până acum, Polonia a refuzat ambele soluţii, cerând ca 
Cehoslovacia să-şi schimbe politica ei, iar aceasta din urmă nu-şi găseşte nici o 
vină, este firesc că nu se poate ajunge la nici o înţelegere. Şi de astă dată, dacă 
domnul Beck rămâne în guvern, cei din Praga nu au nici o speranţă că vor putea 
primi un răspuns convenabil la nota lor. În acest caz, Ministerul de Externe este 
decis să publice sub forma unei cărţi albe, toată corespondenţa urmată între cele 
două guverne în cei din urmă doi ani. Lucrarea este deja gata şi nu va putea fi 
publicată, decât numai după primirea răspunsului de la Varşovia. Dacă însă un alt 
ministru de Externe ia locul domnului Beck, cei de aici cred că înţelegerea va fi 
                                 

63 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
64 Vezi documentul nr. 42. 
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repede încheiată, şi cele două state vor putea să-şi reia amicalele lor relaţii, care au fost 
prea mult tulburate prin prezenţa domnului Beck în Guvernul din Varşovia. (…) 

* 

Situaţia internaţională văzută din Praga este dominată de antagonismul ruso-
german, cât şi de apropierea ruso-engleză. Cel dintâi îngrijeşte mult Berlin. Dat 
fiind că ultimul discurs al lui Hitler a fost de natură să nemulţumească grav 
Japonia, s-ar adeveri că alianţa militară germano-japoneză n-ar exista. 

Pe de altă parte, apropierea franco-engleză a tulburat mult aşa-zisa linişte 
senină de care vorbea Goebbels. Conlucrarea Statelor Majore ale celor două mari 
ţări, cât şi enormele sume ce Anglia le destinează pentru armament, au deschis 
ochii Führer-ului, care acum vede că pot să se înarmeze mai bine cei care au bani 
mai mulţi. Aşa s-ar explica ultimul discurs la domnului Hitler, în care presoară 
când ameninţări şi când dificultăţi din partea unor puteri imaginare, pe care nici 
măcar nu le indică. Convins de enormele dificultăţi ce ridică un război, acum după 
nenorocita experienţă a Italiei, Goebbels crede mai mult „în înşelăciunea şarpelui 
decât în puterea leului”. 

Este, fireşte, un mare adevăr în părerile domnului Beneš, care afirmă că, în 
anul 1936, culmea primejdiei războinice a trecut, şi că povârnişul către pace începe 
lent, dar sigur. 

Emandi 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 4, f. 44–50 

94 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUENOS AIRES, ALEXANDRU BUZDUGAN,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 153, din 31 ianuarie 1936 

Conflictul ruso-uruguayan65 

Drept urmare la rapoartele mele nr. 2 283/193566, 43/193567 şi 110/193668, 
am onoarea a aduce la cunoştinţa Exelenţei Voastre detaliile a două conversaţii ce 
am avut azi cu domnul Saavedra Lamas şi domnul Martines Thédy, ambasadorul 
Uruguayului la Buenos Aires, ambele în legătură cu modul în care fost soluţionat 
conflictul ruso-uruguayan, în faţa Societăţii Naţiunilor, la Geneva. 
                                 

65 Pentru detalii, vezi şi documentele nr. 28 şi 77. 
66 Documentul nu se publică. 
67 Documentul nu se publică. 
68 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Ministrul de Externe argentinian ne-a arătat, în mod cu totul confidenţial, o 
serie de documente predate de ministrul de Interne al Braziliei, domnului Cárcane, 
ambasadorul Argentinei la Rio de Janeiro. Din examinarea lor reiese în mod 
indiscutabil... [indescifrabil] Centralei Comuniste de la Moscova şi a reprezentanţei 
diplomatice sovietice de la Montevideo atât în mişcarea revoluţionară din Brazilia, 
cât şi în cea de la Montevideo, precum şi în mişcările greviste de la Buenos Aires. 

Sper să pot avea foarte curând aceste documente, pe care le voi înainta la 
Bucureşti.  

Domnul Martines Thédy ne-a declarat aproape aceleaşi lucruri, adăugând că 
Guvernul său este mulţumit de soluţia dată acestui diferend de către Excelenţa 
Voastră. 

Atât domnul Saavedra Lamas, cât şi ambasadorul Thédy, precum şi marea 
majoritate a reprezentanţilor diplomatici sud-americani îşi manifestă indignarea 
faţă de limbajul puţin curtenitor, întrebuinţat de domnul Litvinov la adresa statelor 
Americii de Sud şi a şefilor de stat respectivi, cu ocazia dezbaterilor conflictului în 
faţa Societăţii Naţiunilor. 

De asemenea, aceşti reprezentanţi se arată miraţi de faptul că niciun membru 
al Societăţii Naţiunilor, dintre delegaţii europeni, n-a găsit cu cale să protesteze 
contra atitudinii şi limbajului ministrului de Externe69 al Rusiei. 

Am explicat atât domnului Saavedra Lamas, cât şi ambasadorului Martines 
Thédy dificultăţile politicii europene în acest moment, precum şi faptul că, în faţa 
permanentelor înarmări ale Germaniei, toate statele care urmează politica Franţei şi 
Angliei sunt nevoite a face anumite concesii Rusiei, chiar dacă convingerile lor 
diferă în fond şi fără a aproba în nici un moment tulburările organizate de Centrala 
Comunistă. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Buzdugan 
AMAE, Fond 71 Buenos Aires, vol. 1, f. 77 

95 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 37, din 1 februarie 1936, ora 21.51 
Înreg. la nr. 5 943, din 2 februarie 1936 

Azi am avut o convorbire lungă cu ambasadorul Angliei, a cărei interes vreau 
să-l semnalez Excelenţei Voastre imediat. 
                                 

69 Corect, comisarului poporului pentru Afacerile Străine. 
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După un schimb de impresii asupra raporturilor polono-române, ambasadorul 
Angliei, cu sinceritate şi violenţă în expresii şi în ton, mi-a vorbit o jumătate de oră 
despre Germania şi pericolul pe care-l prezintă pentru Europa prin pregătirea 
sistematică a războiului. 

Iată un rezumat fidel al acestei părţi: „Nu cred în buna credinţă a Germaniei. 
Semnătura ei, declaraţiile lui Hitler şi ale colaboratorilor săi nu vor fi respectate. 
Nu va respecta nimic şi nici chiar acordul naval semnat cu noi. Noi, în Anglia, nu 
credem în sinceritatea Germaniei actuale. Cu toţii ştim că ea prepară război prin 
înarmările sale masive, prin educaţia ce se face populaţiei. Dezvoltarea 
extravagantă a înarmărilor, pe de o parte, criza economică şi financiară în care se 
zbate, pe de altă parte, vor conduce, fatal, pe Hitler la război. Când citesc 
rapoartele colegului meu de la Berlin, mi se ridică părul în cap. De aceea, am 
stăruit atâta în aplicare sancţiunilor contra Italiei. Toată opinia engleză a simţit că 
este vorba de organizarea unui precedent, care va juca, într-un caz viitor mult mai 
grav, toată Anglia a vizat pericolul german. Nu a fost vorba în ochii ei de interese 
particulare în Abisinia. Dar noi voiam să organizăm sancţiunile printr-un front 
comun a peste 50 de state, aşa încât agresorul german să fi fost descurajat în faţa 
acestui zid. Tristeţea noastră a fost că Franţa nu a priceput acest lucru. Tocmai ea, 
care preconizează o politică de securitate colectivă. Franţa a compromis propria ei 
politică şi a scăpat o ocazie unică. Sancţiunile, aşa cum s-au aplicat, nu vor da 
decât rezultate cu totul parţiale, şi Hitler se bucură cel dintâi. Dacă vom avea un 
război provocat de Germania, ceea ce se va săvârşi extrem de probabil, va fi o 
primă victimă – civilizaţia europeană – şi un singur triumfător – socialismul. 
Burghezia şi actuala organizaţie a statelor civilizate vor fi distruse. Fasciştii vor 
schimba cămaşa şi vor deveni comunişti. Ei se întâlnesc de pe acum pe fondul 
cugetării lor. 

Nu trebuie să uităm că armata germană doreşte apropierea de Rusia, şi 
interesul nostru este să nu o îngăduim, făcând o politică suplă şi cuminte. Sunt 
pesimist, şi actuala situaţia a Europei cu explozivul german în centrul ei, mă umple 
de îngrijorări”. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, la Paris, domnului ministru Titulescu; prin curier, 
Legaţiilor României de la Paris, Londra şi Berlin. Dir. pol. 2 februarie 1936. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 31–33 
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96 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 219, din 1 februarie 1936 

Situaţia Principelui Starhemberg. Propaganda legitimistă şi tendinţele de 
apropiere de Mica Înţelegere. Raport lunar 

Domnule Ministru, 

Referindu-mă la adresa ministerială nr. 2 22870, din 15 ianuarie a.c., şi ca 
urmare la raportul acestei legaţii, nr. 11471, din 20 ianuarie a.c., ni se pare cuvenit 
să adăugăm câteva comentarii cu privire la Principele Starhemberg, cu prilejul 
raportului lunar. 

Printre cele trei întâmplări mai de seamă din săptămânile din urmă trebuie să 
numărăm, în afară de călătoria cancelarului la Praga şi de intensificarea propagandei 
monarhiste, dezminţirea explicită şi categorică a Principelui Starhemberg, că ar fi 
năzuit la regenţa Austriei şi asigurarea dată de Domnia Sa că n-ar sta în calea 
„împăratului Otto” dacă şi când ar sosi ziua fericită a Restauraţiei. 

Se ştie însă precis de la diferite persoane din jurul Principelui Starhemberg că 
declaraţiile sale nu corespund adevărului căci Domnia Sa s-a gândit dimpotrivă 
foarte serios să fie urmaşul domnului Miklas, al cărui mandat a luat sfârşit, precum 
se ştie, în octombrie 1934, fiind prelungit în chip provizoriu până „când măsurile 
hotărâte pentru punerea în vigoare a noii constituţii vor îngădui o nouă alegere”. 

Avem de a face aici cu o batere în retragere a vice-cancelarului, care şi-a dat 
seama că faţă de opunerea clericilor şi, îndeosebi, a aripii lor legitimiste militante, 
candidatura sa la regenţă nu poate să se impună, ba, dimpotrivă, ar putea fi 
primejdioasă şi pentru păstrarea actualei sale situaţii. 

Renunţarea publică la care a fost silit să păşească Principele Starhemberg este 
astfel o indicaţie că în lagărul guvernamental tendinţele monarhiste au câştigat şi 
intensitate în lunile din urmă. 

Aceasta provine din două pricini. Precum s-a mai raportat, miliţiile 
Principelui Starhemberg au suferit de trei ani încoace multe defecţiuni, mai cu 
deosebire în Tirol, în Stiria şi la Viena. Cunoscutul program al Heimwehr-ului din 
Korneuburg (din 1930) era antisocialist şi, în mare parte, de inspiraţie fascistă, nu 
era însă antigerman. Când lupta a început să se strămute de pe tărâmul antisocialist 
pe cel naţional, s-au produs spărturile. Printre conducătorii Heimwehr-ului n-au 
mai rămas astfel aproape decât clericii şi legitimiştii. 
                                 

70 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
71 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Totodată, Guvernul austriac, care de trei ani încoace se străduieşte să 
înfiripeze un patriotism austriac, n-a putut găsi altă idee în jurul căreia să se 
cristalizeze acest nou patriotism decât tot vechea tradiţie împărătească. Austria şi 
istoria familiei Habsburgilor sunt două lucruri care se confundă, a fost laitmotivul 
multor declaraţii guvernamentale recente. 

Preoţii catolici, care sunt stâlpii cei mai siguri ai regimului şi cei mai convinşi 
beneficiari ai lui, au lucrat şi ei în acest sens. Au opus mereu în propaganda 
Germaniei naţionaliste şi anticlericale, idealizarea Austriei catolice şi monarhice de 
odinioară. În măsura în care această propagandă a prins, a răspândit şi mai mult în 
populaţie convingerea că existenţa Austriei este legată de soarta Habsburgilor. 

Adevărul este că ideea catolică nu mai este singură destul de puternică 
pentru ca să opună un zăgaz eficace propagandei naţionale. Pentru a se putea 
menţine împotriva tendinţelor de unificare venite de la miazănoapte, Guvernul 
este nevoit astfel să se sprijine pe particularismul dinastic, cum au făcut de 
altminteri, atâta timp şi în atâtea rânduri, în cursul veacului trecut, statele mici 
din sudul Germaniei. 

Regimul şi Principele Starhemberg cu dânsul au ajuns în acest chip 
oareşicum prizonierii propriei lor propagande şi a trupelor ce le au convins, fără 
poate ca Guvernul însuşi să aibe de gând, atâta timp cât situaţia externă nu se 
lămureşte în această privinţă, să facă mai mult decât să se folosească de ideea 
monarhică ca armă de apărare împotriva propagandei pangermane. 

Prima jertfă a trebuit s-o aducă Principele Starhemberg şi se prea poate că va 
fi nevoit să renunţe după regenţa nemărginită în timp, chiar la simpla succesiune 
domnului Miklas, pe timpul îngăduit de noau constituţie. 

Căci declaraţiile sale din urmă, cu toată profesia sa de credinţă monarhică, 
n-au izbutit să risipească îndoielile ce le au încă legitimiştii cu privire la nazuinţele 
sale, nici n-au înduplecat pe clerici să-şi schimbe sentimentele. 

De aceea, se zvoneşte iar că Principele Starhemberg va căuta printr-o 
explicaţie directă cu „Împăratul Otto”, în Belgia sau aiurea, să-şi uşureze situaţia. 

Întrebarea însă rămâne, dacă propaganda legitimistă pe care Guvernul a fost 
silit să o facă el însuşi sau cel puţin să o încurajeze, nu-l va împinge cu vremea mai 
departe decât se gîndeşte acum. Tot aşa de bine sau chiar mai curând decât 
Starhemberg, ca regent ar putea să fie adus un cap de stat clerical să facă un pas 
hotărâtor spre Restauraţie, dacă situaţia din afară i s-ar părea ceva mai favorabilă. 
Principele Starhemberg se deosebeşte, într-adevăr, de ceilalţi bărbaţi politici din 
tabăra guvernamentală, nu prin aceea că ar putea mai uşor decât ceilalţi să fie un 
instrument al Restauraţiei, ci prin faptul că este dintre toţi, acela care are legăturile 
cele mai intime cu Guvernul italian şi că (dacă împrejurările de azi nu se schimbă) 
prezenţa Domniei Sale la cârma statului ar putea însemna o înfeudare şi mai 
desăvârşită a Austriei politicii italiene şi, înr-o măsură mai mică, celei ungureşti 
sau cum spune ministrul iugoslav de aici „o albanizare a Austriei”. 
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* 

Guvernul austriac, care e mare meşter în arta de a se folosi de soluţii 
contradictorii spre a rămâne în echilibru, îşi dă, de altminteri, seama că o 
propagandă legitimistă prea împinsă poate nemulţumi Mica Înţelegere şi, totodată, 
că nu ajunge pentru a asigura viitorul ţării. De aceea recurge, în acelaşi timp, şi la 
formula apropierii cu Mica Înţelegere, formulă care mulţumită, pe de o parte, 
războiului din Abisinia şi, pe de alta, îngrijorării Cehoslovaciei faţă de situaţia 
internă din Boemia şi de reînarmarea Germaniei, găseşte în aceste două ţări un 
tărâm mai prielnic decât până acum. 

Cu toate că în declaraţiile lor publice bărbaţii de stat austrieci au spus mai 
departe că nu este vorbă decât de o apropiere economică, această legaţie a aflat că 
la convorbirile austro-cehe de la Praga, a luat parte şi ataşatul militar austriac. 

Iar anumite personalităţi, ca fostul preşedinte al Comisiei Afacerilor Străine a 
Dietei, domnul Glaise von Horstenau, fostul ministru Kunschak, etc., care doresc 
de multă vreme o destindere cu Reich-ul şi erau în schimb indiferente, sau, mai 
curând, dispuse a fi răuvoitoare faţă de Mica Înţelegere, propovăduiesc acum şi 
dânsele o apropiere de Cehoslovacia, care ar urma să uşureze o apropiere ulterioară 
în condiţii mai bune a celor două ţări împreună, de al treilea Reich. 

Convorbirile economice ceho-austriece vor începe la 2 februarie, o misiune 
compusă din ministrul Frydman şi din domnii Janda, Fiala şi alţii sosind azi în 
acest scop la Viena. 

Guvernul austriac ar vrea, după ce aceste tratative ar fi bine îndrumate, să 
întrunească la Viena o conferinţă economică a ţărilor dunărene (deocamdată fără 
Germania). 

Crede că se poate bizui şi pe sprijinul binevoitor al Angliei şi Franţei, de la 
care nădăjduieşte că se va putea obţine sub o formă oareşicare un nou ajutor 
financiar pentru ţările din Valea Dunării.  

* 

În cercurile diplomatice de aici şi chiar de la Legaţia cehoslovacă, care nu 
pare a împărtăşi cu totul optimismul de la Praga, domneşte însă mai departe nota 
sceptică cu privire la posibilitatea de a se ajunge la rezultate mai interesante, printr-o 
conlucrare a statelor dunărene sau printr-un ajutor din partea statelor apusene. 

Impresia care precumpăneşte până acum este că acest început va putea 
îmbunătăţi atmosfera şi pregăti condiţiile favorabile unei ulterioare apropieri, dar 
că, deocamdată, greutăţile sunt prea mari pe toate tărâmurile pentru ca să fie cu 
putinţă să se găsească soluţii care să nu fie încă modeste. 

Observăm, din partea noastră, că piedicile la mărirea schimburilor dintre 
statele dunărene sunt în mare parte datorate unor pricini valutare şi că un pas mai 
hotărâtor n-ar putea să fie făcut decât după ce s-ar fi găsit o soluţie mulţumitoare 
pentru înlăturarea acestori piedici (monedă dunăreană unitară de cont, clearing 
general, la care ar participa, poate, şi o putere apuseană etc.). 
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Întrucât priveşte o apropiere politică între Austria şi Mica Înţelegere, 
pronosticurile cercurilor diplomatice sunt, de asemenea, încă rezervate. Unele 
legaţii, mai puţin direct interesate, exprimă, de altfel, părerea că, având în vedere 
slăbiciunea regimului austriac, care nu reprezintă populaţia, şi primejdiile la care 
este mai departe expus şi concesiile economice pe care le va cere, se poate pune 
întrebarea dacă pentru Mica Înţelegere o apropiere de Austria ar însemna o mărire 
de forţe sau un handicap eventual. 

Desigur că răspunsul ar atârna, în mare parte, de sprijinul financiar sau 
economic cu o reorganizare a schimburilor în Europa dunăreană ar putea găsi în 
apus [sic!]. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 34, f. 244–249 

97 
BULETINUL DIRECŢIEI POLITICE 

A MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE72 

Nr. 2, din 1 februarie 1936 
Înreg. la nr. 5 296/1936 

Vizita cancelarului Schuschnigg la Praga 

Asupra scopului şi rezultatelor vizitei cancelarului Schuschnigg la Praga, am 
primit următoarele informaţii: 

În cursul lungii convorbiri dintre domnii Hodža şi Schuschnigg, au fost 
discutate nu numai problemele de ordin economic, dar şi cele de ordin politic. 
Cancelarul Austriei a declarat că Austria, având nevoie imperioasă de apărare, 
acceptă sistemul securităţii colective în cadrul Societăţii Naţiunilor. Ca o 
manifestare a acestei politici şi pentru a pune în relief raporturile amicale dintre 
Cehoslovacia şi Austria, Domnia Sa s-a arătat dispus a încheia un nou tratat de 
arbitraj, chemat să-l înlocuiască pe cel din 1936. Noul tratat ar urma să cuprindă o 
clauză de amiciţie perpetuă. Domnul Schuschnigg a mai propus încheierea unei 
convenţii culturale. 
                                 

72 Am socotit necesară publicarea acestui timp de rapoarte-sinteză întrucât o parte din 
documentele la care se face referire în rapoartele şi telegramele expediate de la legaţii, probabil, nu s-au 
mai păstrat, acestea nemaiputând fi identificate în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe. 
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Primul ministru cehoslovac a subliniat că Cehoslovacia stăruie în politica 
urmată de Mica Înţelegere, pe care doreşte să o întărească. În consecinţă, toate 
sforţările eventuale, care ar urmări să inducă discordia în relaţiile statelor Micii 
Înţelegeri, sunt condamnate să dea greş. Domnul Schuschnigg a recunoscut 
solidaritatea Micii Înţelegeri ca un fapt de la sine înţeles şi a numit ridicole toate 
încercările de a sfărâma această solidaritate. Domnia Sa a tăgăduit că Principele 
Starhemberg ar tinde să devină Regent. 

Cu privire la chestiunea restaurării Habsburgilor, cancelarul austriac a 
declarat că ea nu este actuală. Domnul Hodža a afirmat categoric că, în chestiunea 
Habsburgilor, Mica Înţelegere rămâne legată de deciziile luate la Bled73. 

Legaţia noastră din Viena ne informează că această vizită va aduce, fără 
îndoială, restabilirea unei atmosfere mai cordiale între cele două ţări vecine. 
Această atmosferă va contribui la consolidarea atât a Guvernului, din Praga, cât şi a 
celui din Viena, printr-o oarecare destindere între catolici şi stânga şi va îngădui, în 
acelaşi timp, Austriei, faţă de Italia şi de Ungaria, o libertate de mişcare ceva mai 
mare, scăpând-o de o tutelă prea exclusivă. Legaţia noastră socoteşte, însă, că faţă 
de atârnarea prea înrădăcinată a Principelui Starhemberg de Italia şi de faptul că 
majoritatea populaţiei înclină spre Germania, pe când minoritatea din jurul 
Guvernului identifică, de fapt, ideea austriacă cu ideea legitimistă, sunt încă piedici 
mari în drumul unei apropieri intime.  

Legaţia noastră din Budapesta ne arată că vizita cancelarului Schuschnigg la 
Praga şi posibilitatea une apropieri între Austria şi Cehoslovacia neliniştesc pe 
conducătorii politicii externe maghiare. 

Pentru a discredita la Praga sinceritatea intenţiilor domnului Schuschnigg, 
domnii Gömbös şi Kanya au inserat în presa maghiară un comunicat, anunţând 
vizita simultană a ministrului de Externe austriac la Budapesta, unde acesta „va 
profita de ocazie pentru a avea conversaţii politice cu conducătorii Ungariei”. 

Înţelegând manevra Guvernului maghiar, ministrul de Externe austriac a 
„inspirat”, la rândul lui, presei o telegramă de dezminţire a vizitei sale la 
Budapesta, accentuând că „în momentul de faţă, nu există nici o chestiune de 
discutat între Austria şi Ungaria”. 

Legaţia noastră socoteşte că schimbul acestor informaţii „inspirate” arată 
importanţa pe care Austria a atribuit-o vizitei domnului Schuschnigg la Praga, 
punând, totodată, în lumină metodele utilizate de Guvernul maghiar, chiar şi faţă de 
o ţară prietenă ca Austria. 

Legaţia noastră de la Berna ne informează că, în cercurile oficiale elveţiene 
se dă o mare importanţă vizitei cancelarului Schuschnigg la Praga, considerând-o 
ca o indicaţie a unei apropieri a Austriei de Mica Înţelegere. Dat fiind că orice gest 
care îndepărtează realizarea Anschluss-ului interesează în mod special Elveţia, acea 
vizită a fost apreciată în mod foarte favorabil la Berna. 
                                 

73 Vezi nota 16, documentul nr. 15. 
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Austria: atitudinea Principelui Starhemberg 

Legaţia noastră de la Viena ne informează că ultimul discurs al Principelui 
Starhemberg, rostit la 20 ianuarie, la adunarea căpeteniilor Frontului Politic, poate 
fi privit ca o pregătire a candidaturii sale la puterea supremă. 

Vice-cancelarul a fost silit de împrejurări să-şi modifice tactica într-o 
oarecare măsură. Astfel, s-a pronunţat cu tărie în favoarea ideii habsburgice şi a 
tăgăduit cu cea mai mare energie că ar fi nutrit vreodată aspiraţii la tronul Austriei 
sau la Regenţă. 

Într-adevăr, Principele Starhemberg pare a fi gata să renunţe la Regenţă, 
mulţumindu-se a lua succesiunea preşedintelui Miklas. 

Prin declaraţiile sale de devotament faţă de cauza Habsburgilor, vice-
cancelarul speră a fi înlăturat opoziţia legitimiştilor. Pe de altă parte, declarând încă 
o dată că Restaurarea nu poate avea loc decât în împrejurări care exclud orice 
tulburare a relaţiilor Austriei cu statele vecine şi respingând cu îndârjire orice fel de 
unire cu Germania, Principele Starhemberg speră a fi dat garanţii suficiente Micii 
Înţelegeri şi marilor puteri apusene. 

Legaţia noastră la Roma ne informează că Palazzo Chigi consideră discursul 
Principelui Starhemberg ca un protest de credinţă monarhică şi habsburgică, care n-ar 
fi însă nici actual, nici operant. (…) 

Conflictul italo-abisinian 

Legaţia noastră de la Roma ne informează că, la Palazzo Chigi nu se 
întrevede posibilitatea unor noi propuneri de conciliere din partea Marii Britanii 
sau Franţei. O atare iniţiativă este exclusă şi din partea italiană, ceea ce nu 
înseamnă că Italia n-ar fi dispusă să examineze o soluţie împăciuitoare. De 
altminteri, sunt multe probabilităţi ca, fără cunoscutul concurs de împrejurări, Italia 
ar fi primit să discute Planul Laval-Hoare. 

În eventualitatea unor noi propuneri, Italia ar prefera medierea unei terţe 
puteri, ca Belgia, spre exemplu. 

Acalmia diplomatică a fost folosită pentru acţiunea militară. Înaintarea 
generalului Graziani, care a depăşit frontiera fixată prin Planul Hoare-Laval, a 
dovedit, după părerea cercurilor oficiale italiene, capacitatea de rezistenţă foarte 
redusă, anarhia şi insuficienţa trupelor şi comandamentul abisinian. 

În raporturile cu Marea Britanie a intervenit o oarecare destindere, care n-a 
fost influenţată în rău nici de discursul ţinut de domnul Eden la Warwick, nici de 
memoriul Domniei Sale, relativ la asistenţa mutuală mediteraneană. 

Acţiunea în curs a Consiliului Societăţii Naţiunilor a fost primită cu 
satisfacţie la Palazzo Chigi atât în privinţa respingerii cererilor abisiniene, cât şi în 
privinţa soluţiei dilatorii în chestiunea sancţiunilor petroliere. Se credea la Roma că 
n-ar fi un exces de optimism de a considera embargoul pe petrol ca definitiv 
înlăturat. 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 129

În cercurile Ambasadei britanice din Roma se crede că perioada actuală de 
inacţiune diplomatică va dura multă vreme. Tensiunea italo-engleză din ultimele 
luni ale anului trecut nu se va putea repeta. Este drept că Italia şi-a sporit pregătirile 
militare în ultimele timpuri [sic!], dar, în acelaşi timp, Anglia a luat în Egipt şi în 
Mediterană măsuri de apărare care exclud orice surprindere. În plus, realizarea 
asistenţei mutuale este un element hotărâtor de linişte, pe care Italia l-ar lua în 
serioasă considerare. 

Cercurile britanice cred că trebuie să se aştepte efectele sancţiunilor existente, 
care încep să fie operante, şi rezultatele operaţiunilor militare, care sunt departe de 
o decizie. 

Noul guvern francez 

(…) Cu privire la politica externă, prezenţa domnului Paul Boncour la 
Geneva este menită să dea satisfacţie extremiştilor, iar instalarea domnului Flandin 
la Ministerul Afacerilor Străine reprezintă voinţa unei strânse apropieri de Marea 
Britanie. Dar aceste numiri nu vor aduce o schimbare notabilă a politicii dusă de 
domnul Laval. (…) 

Relaţiile sovieto-elveţiene 

Legaţia noastră de la Berna ne informează că la biroul Consiliului Naţional 
Elveţian au fost depuse zilele acestea trei propuneri, cerând restabilirea raporturilor 
diplomatice între Elveţia şi URSS. 

Partizanii acelor propuneri sunt convinşi că, cu toată hotărârea Guvernului 
federal – de a nu relua, sub nici o formă, relaţiile normale cu URSS –, va veni 
momentul în care Consiliul Federal va fi silit, mai mult din motive economice, să 
normalizeze aceste raporturi. 

Domnul Motta, şeful Departamentului politic al Confederaţiei, a declarat 
ministrului nostru la Berna că, cu prilejul punerii în discuţie, în faţa Consiliului 
Naţional, a propunerilor, va repeta declaraţiile făcute de Domnia Sa la Geneva, în 
septembrie 1934. 

Domnul Motta crede că, de atunci şi până astăzi, situaţia nu s-a schimbat şi 
că, deci, nimic nu justifică vreo schimbare de atitudine a Consiliului Federal.(...) 

Politica externă a Lituaniei  

Legaţia noastră de la Riga ne informează că la Kaunas se speră într-o 
îmbunătăţire a relaţiilor germano-lituaniene. 

O destindere ar fi dorită atât de Germania, spre a stăvili în Lituania crescânda 
influenţă sovietică, cât şi de Guvernul lituanian, a cărui situaţie e primejduită de 
agravarea crizei actuale economice. Un indiciu a unei viitoare îmbunătăţiri a 
raporturilor între cele două ţări îl constituie negocierile în curs prin mijlocirea 
Legaţiei britanice, pentru schimbul reciproc al prizonierilor politici. 
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Se spune că, dacă aceste negocieri vor ajunge la bun sfârşit, Germania ar 
reveni întrucâtva asupra măsurilor luate împotriva importului din Lituania, ceea ce 
ar constitui un pas important pentru normalizarea relaţiilor. Chestiunea Memel74 
însă va rămâne deschisă din voinţa Germaniei. 

În ceea ce priveşte relaţiile cu Polonia, ele sunt încă departe de a fi 
mulţumitoare. Discursul domnului Beck a produs la Kovno o adâncă dezamăgire, 
şi întreaga politică externă a Poloniei este viu criticată. Se crede că actuala 
atitudine a Varşoviei trebuie privită ca o încercare de intimidare a Guvernului 
lituanian, fie pentru a-i zdruncina poziţia, fie pentru a-l aduce pe calea concesiilor. 

În sfârşit, în ceea ce priveşte influenţa sovietică, ea este simţitoare, însă 
Germania ar putea oricând s-o modereze, schimbându-şi atitudinea faţă de 
Lituania. (…) 

AMAE, Fond 71 România, vol. 47, f. 278–286 

98 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 309, din 3 februarie 1936 

IV. Starea politică externă. Legăturile eleno-britanice. Nemulţumirea împotriva 
„Memorandum”-ului domnului Eden 

Am arătat în trecut, în diferite rânduri, cât de prieteneşti sunt legăturile între 
Anglia şi Ellada. De la ivirea conflictului italo-etiopian şi, mai ales, de la 
reîntoarcerea Regelui George, aceste legături s-au strâns şi mai mult.  

După cum am mai spus, starea geografică a ţării o sileşte a se apropia de una 
din cele două mari puteri în Mediterana Răsăriteană şi, bineînţeles, Ellada a ales 
Anglia, mai cu seamă de la intrarea în război a Italiei. 

Totuşi, în vremurile din urmă, atât cercurile politice elene, cât şi opinia 
publică găsesc că Guvernul britanic prea „compromite” Ellada faţă de Italia. 

Mai ales publicarea „memorandum”-ului înaintat de domnul Eden Comitetului 
coordonator al sancţiunilor, în ziua de 22 ianuarie curent – memorandum privitor la 
negocierile Guvernului britanic cu puterile mediteraneene – a dat naştere aici la o 
vădită nemulţumire. 
                                 

74 Oraşul Memel a fost stăpânit de Germania până în 1919. Între 1920–1923, teritoriul 
oraşului, împreună cu zona sa adiacentă, s-au aflat sub administraţie franceză. Din 1923 şi până la 
22 martie 1939, oraşul a fost ocupat de Lituania. După această dată, a fost reanexat de Germania. 
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În cursul unei întrevederi ce am avut în ziua de 24 ianuarie, cu domnul 
Mavrudis, secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine, el mi-a declarat: „S-a 
vorbit îndeajuns – ba chiar prea mult – de această chestiune. Nu era nevoie a-i da o 
astfel de întinsă publicitate oficială. Noi găsim că Anglia merge prea departe, că prea 
mult ne împinge împotriva Italiei. Necăjită că sancţiunea petrolului e departe de a fi 
primită de celelalte state, ne-a găsit pe noi – ţările de pe malurile Mediteranei – să 
înlocuim bidoanele de petrol. Poporul elen are cea mai adâncă dorinţă – ba chiar e 
şi nevoit – a trăi în cea mai bună prietenie cu poporul italian. Toate aceste demersuri 
trâmbiţate ale Angliei nu fac decât să crească şi mai adânc ura şi duşmănia opiniei 
publice din Italia împotriva noastră. 

Ca vechi prieten, ţin a vă mărturisi în chip confidenţial că şi toate aceste 
plimbări şi manevre ale vaselor britanice în porturile noastre nu au altă menire 
decât de a înăspri şi mai mult legăturile noastre cu poporul italian”. 

Domnul Mavrudis are deplină dreptate. Guvernul britanic merge prea departe. 
Aşa, opinia publică nu poate, într-adevăr, uita manevrele torpiloarelor engleze, avute 
loc săptămâna trecută în Golful Falerului. 

La aceste manevre au luat parte toţi fruntaşii marinei de război elene şi fusese 
hotărât ca Principele moştenitor să se îmbarce pe unul din ele. Cu câteva clipe 
înainte, Regele însă s-a răzgândit, iar Principele Paul a fost trimis să viziteze un 
liceu, lăsând pe ministrul Angliei să-l aştepte pe bord. 

E lucru ştiut că Ellada nu e decât o bază navală a Angliei – fapt ce arăt de ani 
de zile –, dar nu e mai puţin adevărat că, faţă de starea înnourată de azi a cerului 
mediteranean, acest lanţ de „îmbrăţişări” britanice nu fac, după cum am mai spus, 
decât să înăsprească legăturile italo-elene, înăsprire de care Ellada ar putea avea de 
suferit în viitor. 

Demersurile Guvernului englez, vizitele aproape zilnice ale lui Sir Sydney 
Waterlow la Ministerul Afacerilor Străine, plimbările vaselor britanice, ce au loc în 
porturile elene sub supravegherea ataşatului naval, proaspăt sosit de la Roma, 
prezenţa ofiţerilor superiori britanici la care au luat parte Regele şi Principele Paul – 
prânz urmat de o lungă consfătuire –, toate aceste fapte îngrijorează adânc opinia 
publică elenă, căci dau a crede că am fi chiar în ajunul unui război. 

Şi lumea a şi început a vorbi cu teamă de puternica flotă aeriană a Italiei. 

Neînţelegeri turco-elene 

Cu toate iscăliturile puse în josul Pactelor de prietenie de la Ankara şi a 
Pactului Înţelegerii Balcanice de către Ellada şi Turcia, se ivesc mereu neînţelegeri 
între cele două ţări, neînţelegeri ce sunt menite a înnoura cerul albastru al 
legăturilor dintre ele. 

Singura vinovată e Turcia. Măsurile de pregătire ce Guvernul de la Ankara ia 
mereu împotriva elementului elen din Turcia, mai ales împotriva şcolilor, măsurile 
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jignitoare împotriva Patriarhiei, pe care diriguitorii turci ar dori să o vadă izgonită 
din Fanar, au un dureros răsunet nu numai în cercurile politice din Ellada, dar în 
întregul popor elen. 

În vremea din urmă, două noi fapte au produs o vie amărăciune aici. 
Mai întâi, s-au primit aici ştiri că autorităţile turceşti din Istanbul au încercat 

a se amesteca în alegerea Patriarhului, dând a înţelege membrilor Sfântului Sinod 
că Guvernul turc ar fi doritor a fi aleasă o anumite persoană. 

La primirea acestor veşti, amărăciunea nu s-a mărginit la cercurile politice şi 
la acele bisericeşti, dar presa începuse a se amesteca cu vioiciune – după cum 
dovedesc cuprinsul articolelor ce am avut onoarea a înainta Excelenţei Voastre – şi 
cu multă greutate Guvernul a izbutit a o astâmpăra. Din fericire alegerea a 
mulţumit pe toţi aici. 

O nouă ştire primită de guvern în vremea din urmă a produs o nemulţumire şi 
mai adâncă. 

Guvernul de la Ankara a hotărât expropierea Seminarului elen din Insula 
Halki pentru trebuinţele unei şcoli de aviaţie ce s-ar afla în apropiere. 

Preşedintele Consiliului a chemat îndată pe colegul meu turc şi l-a rugat 
călduros să intervină pe lângă Guvernul său pentru ca Seminarul să nu fie atins: „E un 
seminar vestit – mi-a spus domnul Demertzis după plecarea ministrului turc –, un 
seminar care are un trai de veacuri şi care, pentru poporul elen, are aceeaşi 
însemnătate ca şi Patriarhatul din Fanar. Ar fi o adevărată nelegiuire de a-l atinge, 
şi acest fapt ar jigni adânc sufletul poporului elen”. 

Ellada la Geneva 

După cum am arătat la vreme, cu venirea la putere a Cabinetului Demertzis, 
politica externă a Elladei nu a suferit nici-o schimbare. 

Preşedintele Consiliului, încă din ziua întâi, a dat instrucţiuni domnului 
Politis de a urma întocmai, în Consiliul Permanent al Înţelegerii Balcanice, calea 
îndrumată de domnul Maximos. 

Deplina conlucrare a Elladei cu aliatele ei balcanice urmează, deci, înainte. 
Dovadă e comunicatul următor: „Le Conseil Permanent de l’Entente Balkanique 
s’est réuni le 24 Janvier sous la présidence de M. Titulesco, ministre des Affaires 
Étrangères de Roumanie. Après avoir passé en revue toutes les questions à l’ordre 
du jour et notamment celles qui ont été discutées ces derniers jours à Genève, les 
membres de l’Entente Balkanique ont constaté leur parfaite identité de vues”. 

Langa-Răşcanu 

AMAE, Fond 71 Roma, vol. 230, f. 48–85 
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99 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 507, din 3 februarie 1936 
Înreg. la nr. 09 851, din 21 februarie 1936 

Raport lunar. Ianuarie 1936 

Domnule Ministru, 

Am onoarea a prezenta Excelenţei Voastre o recapitulare a principalelor 
evenimente, de ordin intern şi extern, privitoare la Polonia, din cursul lunii ianuarie 1936. 

(…) II. Situaţia externă 

Expozeul făcut în Comisia Afacerilor Străine a Seimului de către domnul 
Beck75, precum şi discuţiile care au urmat, nu au adus o contribuţie pozitivă la 
precizarea directivelor de politică externă ale Guvernului polon. 

Ministrul de Externe polon s-a limitat, mai ales, la formularea unor principii 
generale, fără a intra în detaliile politicii externe polone. În expozeu, a atacat „à fond” 
Lituania, calificând-o de „factor primejdios pentru pace”, şi Guvernul cehoslovac, 
pe care l-a acuzat de „rea credinţă” în atitudinea sa faţă de minoritatea polonă. 

Cu toate menajamentele pe care ministrul de Externe le-a avut în trecut faţă 
de Germania, desfăşurarea ulterioară a evenimentelor a scos la iveală faptul că 
neînţelegerile polono-germane sunt, în realitate, mai grave decât le prezintă 
ministrul de Externe polon, atât în ce priveşte tratamentul la care este supusă 
minoritatea polonă din Germania, cât şi în ce priveşte chestiunea transferului 
creanţelor polone din Germania, care se ridică la sume tot mai mari (evaluarea lor 
globală s-ar ridica la 350–450 milioane de zloţi). 

III. Relaţiile cu România 

În expozeul său, domnul Beck a ţinut să menţioneze că Polonia a avut grijă, 
la semnarea declaraţiei de neagresiune cu Germania, să nu se aducă nici o ştirbire 
angajamentelor ce decurg pentru dânsa din alianţa cu România. 

În legătură cu ultima sesiune de la Geneva, a Consiliului Societăţii 
Naţiunilor, presa polonă a publicat următoarea telegramă a Agenţiei PAT: „Ultima 
sesiune a Consiliului Societăţii Naţiunilor a dat prilej unui schimb amical de vederi 
între ministrul de Externe al Poloniei, domnul Beck, şi ministrul de Externe al 
României, domnul Titulescu”. 

În cursul lunii, a vizitat Varşovia, unde a dat şi un concert, corul Asociaţiei 
Creştine a Tineretului din Bucureşti.(...) 
                                 

75 Vezi documentul nr. 42. 
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Comerţul româno-polon 

În aşteptarea fixării printr-un nou acord a condiţiilor în care urmează să se 
desfăşorare comerţul româno-polon, nici o modificare a situaţiei nu s-a putut 
remarca în acest domeniu în cursul lunii ianuarie 1936. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului. De supus domnului subsecretar de Stat; Dir. politică. Direcţia 
economică. 21 februarie 1936. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 5, f. 180–184 

100 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 312-2, din 4 februarie 1936 
Confidenţial. 

Raport lunar 

Domnule Ministru, 

Noul an a fost deschis în viaţa politică iugoslavă printr-un articol publicat de 
oficiosul „Vreme”, despre care trata raportul meu nr. 6076, din 10 ianuarie. În acest 
articol, scris în birourile Ministerului Afacerilor Străine, se găseşte cea mai exactă 
schiţare a ideilor şefului Guvernului şi a metodelor pe care dânsul înţelege să le 
întrebuinţeze în acţiunea internă şi externă a Guvernului iugoslav. (...) 

Folosindu-se de inaugurarea liniei ferate Veles-Prilep, construită de un grup 
francez, s-a încercat, de către personalităţile franceze ce au asistat la aceste 
solemnităţi, ca, prin banchete, conversaţii şi conferinţe, să corecteze starea de 
nemulţumire evidentă a opiniei publice iugoslave faţă de marea sa aliată. Fostul 
ministru de Finanţe, Paul Reynaud, a ţinut la Belgrad o conferinţă foarte interesantă, 
care, după părerea mea, nu şi-a putut atinge scopul, deoarece opinia publică 
aşteaptă, din partea Franţei, altceva decât vorbe şi banchete. 

Autorităţile franceze, dintr-o lipsă completă a simţului realităţilor politice 
actuale, nu s-au grăbit să priceapă mărimea pagubelor suferite de comerţul iugoslav 
de pe urma sancţiunilor contra Italiei, deşi nemulţumirea cercurilor interesate a fost clar 
expusă atât de unii miniştrii din guvern, cât şi, acum din urmă, de însuşi ministrul 
                                 

76 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Iugoslaviei la Paris, într-o declaraţie categorică publicată în revista „Le mois”, a cărei 
text a fost trimis Excelenţei Voastre cu raportul nr. 125, din 17 ianuarie a.c.77 

Contrastul dintre această atitudine a Franţei şi înlesnirile substanţiale făcute 
de Guvernul englez exportului iugoslav, a pus într-o postură defavorabilă, pentru 
opinia publică de aici, soliditatea relaţiilor dintre Franţa şi Iugoslavia. 

Dacă proiectul de instaurare a Regenţei Prinţului Starhemberg, precursoare a 
unei restaurări habsburgice, a fost considerat la Belgrad cu oarecare sânge rece şi 
oficialitatea s-a mărginit la un demers comun făcut la Paris, vizita cancelarului 
Schuschnigg la Praga a provocat o nelinişte foarte pronunţată, care s-a putea 
concretiza pe viitor într-o răceală a relaţiilor ceho-iugoslave, izvorâtă dintr-un 
sentiment de bănuială şi, deci, de neîncredere, care a pătruns destul de adânc în 
spiritul oamenilor politici iugoslavi şi, în special, al cercurilor guvernamentale. 

Negocierile cu Grecia, cu privire la intrarea definitivă a acestei ţări în 
sistemul de garanţie militară a Pactului balcanic, au ajuns la un punct de stagnare 
până când noul regim şi viitorul guvern din Atena vor fi în măsură să-şi spună 
cuvântul definitiv în această chestiune (cf. tg. nr. 6478). 

Dar negocierile duse cu Guvernul britanic, în vederea organizării securităţii 
colective în Mediterana, pe baza articolului 16 din pact, au dat un rezultat 
satisfăcător pentru toate părţile, deoarece asistenţa mutuală a fost acceptată ca un 
act de reciprocitate şi de partea Angliei. Această atitudine amicală a Guvernului 
Marii Britanii a produs cu atât mai mare satisfacţie la Belgrad, cu cât, deşi 
Iugoslavia nu fusese ameninţată de Italia, cum a fost cazul Greciei şi Turciei, 
Guvernul iugoslav a primit asigurări identice asupra asistenţei mutuale în Mediterana.  

La sfârşitul lunii ianuarie, Direcţia vămilor din Ministerul de Finanţe , având 
strânse toate datele asupra comerţului exterior al Iugoslaviei, a putut şti rezultatele 
obţinute din schimburile de bunuri pe întreg anul 1935. Astfel, exportul cifrează 
cantitativ 3 326 883 tone în valoare de 4 030 360 017 dinari, iar importul acuză 
981 463 tone a căror contravoaloare se ridică la suma de 3 699 774 517 dinari. În 
consecinţă, balanţa comercială a Iugoslaviei pe anul 1935 se soldează cu un activ 
de 330 585 500 dinari, contra 304 905 191 dinari, sold obţinut la finele anului 
1934. Raporturile economice româno-iugoslave pe anul 1935 au dat următoarele 
rezultate: s-au exportat în România produse iugoslave în cantitate de 38 995 tone, 
valorând 16 560 435 dinari, şi s-au importat din România articole în cantitate de 
110 164 tone, reprezentând o valoare de 67 895 516 dinari. De aici reiese că, de 
unde în anul 1934 soldul în favoarea României acuza suma de 24 509 956 dinari, în 
anul 1935 el reprezintă importanta sumă de 51 335 081 dinari. (…) 

Gurănescu 

AMAE, Fond 71 România, vol. 230, f. 101–112 
                                 

77 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
78 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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101 
SECRETARUL DE LEGAŢIE  

DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA HAGA, DAN GEBLESCU,  
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 94, din 5 februarie 1936, ora 15.15 
Înreg. la nr. 6 646, din 6 februarie 1936 

În convorbirea mea cu ministrul Afacerilor Străine, avută ieri, mi-a declarat: 
Confirmând declaraţia sa (telegrama acestei legaţii, nr. 47/193679) că Olanda 

nu propune ea embargoul asupra petrolului, dar că îşi va da adeziunea în caz când 
[o] astfel de propunere va fi făcută de altă putere: „Nu ne vom opri la jumătatea 
drumului”, a adăugat Excelenţa Sa. Cu toate lucrările experţilor de la Geneva, 
eventualitatea de mai sus nu pare ministrului să fie actuală din cauza atitudinii încă 
nehotărâtă a Statelor Unite, care impune rezervă celorlalte ţări şi, în primul rând, 
Marii Britanii. 

La Londra şi Bruxelles domneşte îngrijorare cu privire la intenţiile Germaniei 
asupra zonei demilitarizate a Rinului. Însă informaţiile directe, căpătate de 
Ministerul de Externe olandez sunt de o natură mai puţin pesimistă. Deşi înarmarea 
continuă într-o măsură uriaşă, informatorii olandezi pretind că Guvernul Reich-ului 
este însufleţit de dorinţe paşnice, cel puţin pentru cei doi ani viitori. 

În schimb, Ministerul Afacerilor Străine consideră cu mult pesimism situaţia 
în Extremul Orient şi, în special, raporturile ruso-japoneze. În orice moment, se 
poate produce explozie fie la graniţele statului Manciuko, fie în Mongolia. Aceasta 
nu înseamnă însă că explozia este absolut de neînlăturat. În China de Nord, încetul 
cu încetul, Guvernul autonom prinde putere sub protecţia japoneză. Atitudinea 
Statelor Unite, lipsa lor de reacţie, încurajează pe japonezi în politica lor de 
expansiune, a conchis ministrul. 

Geblescu 
AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 107–108 
 
 

                                 
79 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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102 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 238, din 5 februarie 1936 
Înreg. la nr. 07 226, din 8 februarie 1936 

Italia şi încercările de apropiere austro-cehă 

Domnule Ministru, 

Ministrul Italiei a avut o întrevedere cu baronul Berger-Waldenegg spre a-i 
cere lămuriri cu privire la intenţiile Guvernului austriac în legătură cu vizita 
cancelarului la Praga. Totodată, în convorbiri particulare cu alte personalităţi, 
ministrul Italiei a arătat că, fără a se opune unei oarecari apropieri economice, nu ar 
vedea cu ochi prea buni o apropiere politică între Austria şi Mica Înţelegere 
deoarece Austria ar cădea, astfel, sub influenţa Micii Înţelegeri, care, spune domnul 
Preziosi, nu este prietena Italiei, atitudinea ei la Geneva în chestiunea sancţiunilor 
fiind o nouă dovadă a sentimentelor sale puţin binevoitoare faţă de Italia. 

Această atitudine negativă a reprezentantului Guvernului din Roma nu este, 
desigur, menită să uşureze apropierea politică dintre Viena şi Praga, pe care o 
doreşte domnul Hodža. 

Se poate, de altfel, ca aceasta să fie pricina pentru care se aude acum din jurul 
ministrului Afacerilor Străine că se va putea păşi în chip mai hotărât la 
consolidarea politică şi economică a ţărilor dunărene, numai după ce conflictul 
dintre Italia şi Societatea Naţiunilor se va fi lichidat, urmând până atunci a se 
cerceta numai posibilităţile de înţelegere viitoare. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 
[Note marginale:] 
Domnului ministru Titulescu; domnului subsecretar de Stat. 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 34, f. 250–251 
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103 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 376, din 6 februarie 1936, ora 13.00 
Înreg. la nr. 6 853, din 6 februarie 1936 

Guvernul ungar, îngrijorat de interesul crescând al Rusiei Sovietice pentru 
problemele Europei Centrale, a „descoperit” acum două zile un mare „complot 
comunist”, organizat aici de Moscova, care, de fapt, nu este altceva decât o înscenare a 
poliţiei. 

Totodată, presa ungară a început din ordin o campanie violentă contra acţiunii de 
subminare a civilizaţiei occidentale de către Soviete. Manevra aceasta de discreditare a 
Sovietelor urmăreşte scopul de a impresiona în prima linie opinia publică austriacă şi 
iugoslavă şi să creeze dificultăţi realizării noilor tendinţe politice ale Rusiei. 

Semnalez Excelenţei Voastre această manevră întrucât ea va afecta, probabil, 
în mod serios, relaţiile ungaro-sovietice şi va provoca la Moscova vii resentimente. 

Grigorcea 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Paris, domnului ministru Titulescu; spre informare, Legaţiei de 
la Moscova. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 47, f. 306 

104 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 153, din 6 februarie 1936, ora 15.15 
Înreg. la nr. 6 877, din 7 februarie 1936 

Până în prezent, sunt puţine informaţii despre deliberările Marelui Consiliu 
Fascist, la 1 şi 3 februarie. Se spune că Grandi a îndemnat la moderaţie în politica 
faţă de Anglia şi în Marea Mediterană, că Balbo şi Farinacci au reprezentat punctul 
de vedere extremist, arătând că fascismul nu poate da înapoi, că generalul De Bono 
a justificat opera sa în Abisinia. Mussolini şi majoritatea Consiliului au adoptat o 
poziţie intermediară, care a dus la moţiunea din 4 februarie, prin care se justifică 
neacceptarea Planului Laval-Hoare, se consideră ca hotărâtoare acţiunile lui Granzi 
şi mareşalului Badoglio în Abisinia, se afirmă decizia de a realiza obiectivele 
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italiene în Africa Orientală, se fixează linia de conduită a Italiei în caz de agravare a 
sancţiunilor, în fine, se decide controlul direct al statului corporativ asupra schimburilor 
cu străinătatea, cu alte cuvinte, monopolul, de fapt, al comerţului exterior. 

Scopul hotărârilor Marelui Consiliu este, în politica internă, de a ridica 
moralul poporului italian, în viaţa economică de a introduce o autarhie completă, în 
fine, de a ameninţa străinătatea cu o acţiune gravă, dar neprecizată spre a preveni 
sancţiunile petroliere. 

Teama de extindere a sancţiunilor pare motivul hotărâtor al tensiunii care se 
observă iarăşi de câteva zile la Roma şi care s-a manifestat prin apelul către studenţi, 
redactat sub inspiraţia directă a lui Mussolini, printr-o vie activitate a Consiliului 
Apărării Naţionale, a directorului partidului şi a Statului Major al miliţiei, în fine, prin 
tonul de polemică mai violent al presei. Într-adevăr, la sfârşitul lui ianuarie, deşi la 
Palazzo Chigi se crede că sancţiunile petroliere nu vor putea fi aplicate, Suvici a cerut a 
vedea pe Chambrun, şi, din ordinul lui Mussolini, i-a comunicat că acesta îl roagă să 
atragă atenţia lui Flandin asupra embargoului pe petrol cu motivarea că: 1) el n-ar avea 
rezultat material, Italia având stocul suficient şi fiind decisă a continua ostilităţile; 2) va 
avea însă efecte morale pentru poporul italian şi va prelungi războiul, căci va convinge 
pe Raşi că Negusul este sprijinit de Liga Naţiunilor.  

Suvici a declarat, fără a da preciziuni, că pentru eventualitatea sancţiunilor pe 
petrol Italia îşi rezervă răspunsul. 

O declaraţie identică a fost făcută de Mussolini ambasadorului Germaniei. 
În concluzie, cu toate aparenţele schimbate, situaţia, în fond, rămâne aceeaşi: 

Roma nu întrevede, deşi o speră, nicio soluţie diplomatică apropiată şi, în aşteptarea 
[ei], se străduieşte a preveni agravarea sancţiunilor şi îşi concentrează toate 
sforţările în operaţiile militare. 

Lugoşianu  
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Paris, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 58–60 

105 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 215, din 6 februarie 1936, ora 15.35 
Înreg. la nr. 6 882, din 7 februarie 1936 

Domnul prim-ministru mi-a spus ieri seară că doreşte mult să vadă pe domnul 
ministru Titulescu, pentru a se consfătui asupra propunerii ce face, şi anume: cred 
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că a sosit momentul a ne apropia de Austria şi a se stabili o conlucrare economică 
şi politică şi, deci, propune ca statele Micii Înţelegeri să încheie la Viena o alianţă 
cu Viena, o alianţă politică pe bază de arbitraj şi neagresiune şi care ar putea merge 
până la inserarea unei clauze de mutualitate şi, în al doilea loc, cu regularea 
chestiunilor economice ale întregii Europe Centrale, conform, în mare parte, cu 
principiile cunoscute ale domnului Hodža. 

Neapărat că acest plan ar constitui o legătură între Pactul de la Roma şi Mica 
Înţelegere. 

El nu face însă absolut nimic, până nu va lua contact cu domnul ministru 
Titulescu, cu care doreşte a se sfătui. 

Am răspuns la întrebarea lui: ministrul nostru de Externe nu are absolut nimic 
contra Italiei, cu care România a avut totdeauna strânse legături, şi cu care doreşte 
să continue o amiciţie sinceră şi tradiţională. Dat fiind amiciţia noastră cu 
Iugoslavia, se înţelege uşor de ce Italia nu răspunde la prietenia ce-i arată România. 

Am pus domnului Hodža două întrebări şi anume: dacă înţeleg oportunitatea 
apropierii de Austria, nu o înţeleg pe aceea cu Italia, tocmai într-un moment în care 
politica Societăţii Naţiunilor ar constitui o piedică. El mi-a spus răspuns că s-ar 
găsi o modalitate pe care însă nu mi-o indică. 

A doua chestiune a fost, ce facem dacă Italia „cum mi se pare sigur”, nu va 
admite a intra într-un pact cu Iugoslavia şi cu noi, şi acest refuz ar împiedica 
Austria să ne urmeze. Hodža mi-a răspuns că planul său este ca această propunere 
să se execute prin Paris, faţă de care Italia n-ar putea refuza, şi dacă refuză am 
merge numai cu Austria. Deşi răspunsurile nu erau prea limpezi, totuşi, am insistat 
să vadă pe ministrul nostru, cu care să vorbească amical şi frăţeşte, aşa cum a 
vorbit ani de zile domnul Beneš. 

Domnul Hodža mi-a spus că a doua zi după discursul pro-Habsburg ce a ţinut 
în Viena, Prinţul Starhemberg a cerut explicaţii direct lui Schuschnigg, care i-a 
răspuns că Principele avea temperatură când a vorbit, că nu avea note şi că 
expresiile ce i-au scăpat nu reprezintă convingerile sale. 

Domnul Hodža crede că, deşi Prinţul Starhemberg este un om cu totul 
neserios, totuşi, el nu poate uita legăturile sale cu legitimiştii. 

Domnul Hodža va fi în Paris sâmbătă după amiază, 8 februarie, şi doreşte 
foarte mult să vadă pe domnul ministru Titulescu. 

Am transmis această telegramă şi la Paris, domnului ministru Titulescu. 

Emandi 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Paris, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 34, f. 253–255 
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106 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 157, din 7 februarie 1936, ora 15.45  
Înreg. la nr. 7 063, din 8 februarie 1936 

Întrevederile între preşedintele Republicii franceze şi Guvernul francez cu 
şefii de stat sau personalităţile politice în trecere prin Paris au fost urmărite la 
Roma cu o vie atenţie şi o reală îngrijorare în tot timpul săptămânii curente. 
Aceasta s-a manifestat, totuşi, numai în conversaţiile neoficioase şi rapoartele 
corespondenţilor din străinătate ai presei italiene. Din lipsă de informaţii precise, 
nici Palazzo Chigi, nici Ministerul Presei şi, deci, direcţiile ziarelor, nu au luat 
atitudine oficială până azi. 

În linii generale, alarma italiană a trecut prin trei faze: 
1. În primele zile, conversaţiile din Paris au fost considerate ca destinate a 

duce la un plan concret pentru realizarea unui pact dunărean, în care 
Sovietele ar fi înlocuit Italia. Litvinov ar fi fost dispus să intre într-o 
asemenea ordine de idei, iar Prinţul Starhemberg ar fi fost gata să dea 
asigurări Micii Înţelegeri, privitor la Restauraţie. Unui asemenea 
aranjament i-ar fi precedat ratificarea Pactului franco-sovietic şi 
încheierea unui pact identic între URSS şi România. Marea Britanie, în 
fine, ar fi fost dispusă să-şi ia angajamente mai precise în Europa 
Centrală şi Orientală. 

2. Într-o a doua fază, Litvinov a fost prezentat ca refuzând să garanteze 
independenţa Austriei spre a nu indispune Germania. Prinţul Starhemberg, 
continuând a considera Restaurarea ca o chestiune internă, ar fi dat 
asigurări că ea n-ar avea loc fără consultarea şi acordul statelor interesate. 
Iugoslavia a fost prezentată ca făcând dificultăţi şi considerând insuficientă 
garanţia dată de vice-cancelarul austriac. Proiectele de menţinere a statu-
quo-ului în Austria însă nu se pot realiza fără Italia, iar aceasta nu poate 
primi nici o negociere cât timp i se aplică sancţiuni. 

3. Într-un al treilea timp, în fine, după ce Palazzo Chigi a fost informat 
despre situaţia neliniştită, pare să se fi calmat, şi conversaţiile din Paris 
sunt prezentate mai degrabă ca nişte schimburi de vederi destinate a 
examina posibilităţile de aplicare ale securităţii colective în Europa 
Centrală şi Orientală, în situaţia creată de conflictul din Africa Orientală. 

Asemenea schimburi de vederi nu au dus la rezultate concrete care ar fi fost 
altfel imposibile fără prezenţa, în primul rând, esenţială a Italiei, care rămâne 



Institutul Diplomatic Român 

 142 

prezentă şi dispusă a salvgarda rolul ce i se cuvine. Flandin ar fi dat asigurări 
ambasadorului Italiei în acest sens. 

În fine, asigurările date de Prinţul Starhemberg s-ar reduce la afirmaţia că 
Austria nu înţelege, pentru moment, a tulbura pacea europeană prin realizarea 
restaurării, pentru care va consulta, în prealabil, marile puteri europene occidentale. 

Lugoşianu 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 47, f. 307–309 

107 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA HELSINGFORS, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 71, din 7 februarie 1936, ora 20.30 
Înreg. la nr. 7 061, din 8 februarie 1936 

Presa locală consacră zilele acestea numeroase articole politicii externe a 
Guvernului român. A fost relevată importanţa, covârşitoare de la o vreme, a 
factorului românesc în politica europeană şi în eforturile pentru înfăptuirea 
securităţii colective. Sub influenţa României, privită drept un element conducător 
al Micii Înţelegeri şi [al] Înţelegerii Balcanice, Flandin ar fi declarat categoric 
opunerea Franţei la revizuirea tratatelor şi Restaurarea Habsburgilor. 

Presa anunţă că MS Regele, Excelenţa Voastră şi domnul Flandin aţi 
recunoscut la Paris necesitatea pactului româno-rus, care va fi semnat la Moscova 
de Excelenţa Voastră. 

Polonia, impresionată, este pe punctul de a părăsi prietenia germană şi se va 
întoarce spre vechii ei aliaţi. 

Bossy 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Paris. 

AMAE, Fond 71 Dosare speciale, vol. 375/1, f. 28 
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108 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA, 

CONSTANTIN LAPTEW, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 293/A-2, din 7 februarie 1936 
Înreg. la nr. 07 843, din 11 februarie 1936 

Convorbirile politice de la Londra cu prilejul funeraliilor Regelui George al V-lea 

Domnule Ministru, 

Întrunirea la Londra, cu prilejul funeraliilor fostului suveran, a atâtor suverani 
şi bărbaţi de stat a ocazionat o serie de convorbiri politice din cele mai interesante. 
Deşi atât presa britanică, cât şi cea franceză a exagerat mult importanţa lor şi 
consecinţele lor imediate, totuşi, numeroase chestiuni au putut fi clarificate, şi 
contactele directe dintre numeroşi factori hotărâtori ai politicii europene au creat o 
atmosferă de încredere şi de înţelegere, ce poate fi socotită ca extrem de utilă, cum 
a dovedit-o curând după aceea a doua serie de convorbiri de la Paris. 

Trei sunt problemele de politică externă examinate cu acest prilej: 1) 
chestiunea austriacă şi problemele central-europene; 2) chestiunea mediteraneeană; 
3) pericolul german. Iată cum au decurs, după datele ce am putut culege, 
convorbirile de la Londra asupra acestor trei serii de probleme. 

1) Chestiunea austriacă şi problemele central-europene 

Domnul Flandin a început prin a expune colegilor săi britanici dorinţa sa de a 
continua politica tradiţională a Franţei în Europa Centrală, adică de a strânge cât 
mai mult relaţiile Franţei cu Mica Înţelegere, care rămâne, astfel, factorul politic 
hotărâtor în acea regiune. Ca o consecinţă a acestei directive politice, Franţa, deja 
opusă Anschluss-ului, este hotărât opusă şi restaurării Habsburgilor, pe care Mica 
Înţelegere nu o poate admite. În ceea ce priveşte opera necesară de asigurare a 
integrităţii Austriei, aflu că domnul Flandin a expus domnului Eden un plan foarte 
asemănător celui preconizat pe vremuri de Louis Barthou, adică un plan de 
securitate danubian, cuprinzând principiile de asistenţă şi neimixtiune, cu participarea 
statelor vecine, cu sprijinul Marii Britanii şi cu concursul Italiei, pe care domnul 
Flandin ar dori să nu o lase în afara Pactului danubian. Domnul Flandin nu 
urmăreşte, din câte mi s-au spus, izolarea Italiei, căci ar avea atunci de a face în 
Europa cu două puteri la fel de izolate şi nemulţumite, Germania şi Italia, ceea ce 
nu este în interesul securităţii continentului nostru. Pentru aceste motive, ministrul 
francez preferă interesarea Italiei în Europa Centrală şi, bineînţeles, pe cale de 
consecinţă, lichidarea cât mai curând a conflictului din Abisinia. 
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În ceea ce priveşte pe britanici, ei au primit expunerea domnului Flandin cu 
cea mai mare bunăvoinţă. Pe de o parte, domnul Eden a încurajat pe ministrul 
francez în politica sa de deplin acord cu statele Micii Înţelegeri. Pe de altă parte, în 
întrevederea sa cu Principele Starhemberg, ministrul britanic a făcut totul ca să 
descurajeze veleităţile de Restaurare habsburgică ale acestuia, sfătuindu-i o 
apropiere de Mica Înţelegere, ce nu poate fi obţinută decât cu preţul renunţării la 
orice idee de Restaurare. În ceea ce priveşte atitudinea britanică faţă de Pactul 
danubian, ea a marcat o însemnată redresare. Până mai ieri, Foreign Office părea că 
se dezinteresa de această problemă. Acum, în urma convorbirilor de la Londra şi 
datorită, mai cu seamă, acţiunii extrem de importantă, pe care cercurile politice de 
aici o atribuie domnului ministru Titulescu, chestiunea austriacă a intrat din nou în 
ciclul preocupărilor politicii externe britanice. 

Prezenţa Principelui Starhemberg la Londra a uşurat mai mult toate aceste 
convorbiri privitoare la chestiunea austriacă. Vice-cancelarul Austriei a dat mai 
peste tot asigurări că nu poate fi vorba pentru mult timp încă de o Restaurare 
habsburgică. Printre interlocutorii săi, domnul Flandin a fost extrem de categoric. 
Principele, arătându-şi intenţia de a merge în Belgia spre a întâlni pe Arhiducele 
Otto, ministrul francez i-a spus că, dacă această întâlnire are loc, el se va vedea 
obligat să retragă invitaţia adresată vice-cancelarului de a merge la Paris. 

Cam la acestea se reduc, pe scurt, discuţiile ce au avut loc pe chestiunea 
austriacă. După cum se vede, ele au avut darul de a readuce, cu folos, pe primul 
plan al politicii europene, actualitatea unei chestiuni pe care conflictul italo-
abisinian o lăsase prea mult în umbră în ultimul timp. 

Menţionez, de asemenea, ca un fapt important puţinul caz care s-a făcut aici 
de delegaţia ungară şi atitudinea extrem de potolită a acesteia. Mai mult chiar, aflu 
că în convorbirea ce a avut-o cu domnul Eden, domnul Kanya s-a arătat doritor de 
a da Marii Britanii toate asigurările că politica ungară urmăreşte o întărire a 
legăturilor sale cu Germania. 

2) Pactul mediteraneean 

O a doua chestiune discutată la Londra a fost aceea a pactului mediteraneean. 
Pe de o parte, într-adevăr, asigurările de asistenţă pe care britanicii le-au primit din 
partea statelor mediteraneene pentru cazul unei agresiuni italiene, urmând aplicării 
sancţiunilor, au fost mult preţuite aici. Pe de altă parte, pentru prima oară, miniştrii 
britanici s-au arătat mulţumiţi de acordul de asistenţă încheiat cu Franţa şi care, 
până acum, dăduse loc la oarecari aprehensiuni. De aceea, ideea unui pact general 
de asistenţă în Mediterana, înglobând toţi riveranii, a putut fi luată în considerare. 
Aflu că problema a fost pusă astfel: beneficiul acestui pact ar putea fi oferit Italiei, 
în cazul când ea ar renunţa la o parte din pretenţiile sale în Abisinia. În ipoteza în 
care Italia l-ar accepta, acordul ar lua forma unui adevărat Locarno şi ar consfinţi 
dispariţia tensiunii în Mediterana. În ipoteza în care Italia ar refuza beneficiul 
pactului sub condiţia cerută, atunci pactul ar fi încheiat între toate ţările riverane, 
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minus Italia, şi ar deveni, evident, un instrument destinat a se opune ambiţiilor 
acesteia în bazinul mediteranean. Domnii Eden şi Aras au împărtăşit cu totul acest 
mod de a vedea, pe când domnul Flandin, aici ca şi în chestiunea austriacă, a insistat, 
dar cu multă discreţie, asupra utilităţii de a nu scoate definitiv Italia din joc. 

3) Pericolul german 

Asupra acestui punct toţi interlocutorii de la Londra s-au găsit de acord. Şi 
domnul Litvinov, şi domnul Flandin, şi domnul Eden consideră că, azi, reînarmarea 
Germaniei şi politica hitleristă constituie pericolul cel mai de seamă. Dar asupra 
iminenţei acestui pericol s-au ivit oarecari divergenţe de păreri. Astfel, domnul 
Litvinov, în convobirile ce le-a avut cu domnul Eden, s-a arătat convins că 
remilitarizarea Renaniei este lovitura pe care Germania o va folosi în foarte scurt 
timp. Domnul Eden, dimpotrivă, a exprimat părerea că, după informaţiile britanice 
nu poate fi vorba de aşa ceva (mi se afirma, de altfel, că, în ceea ce priveşte 
Germania, întreaga atitudine a ministrului britanic a fost de un optimism uşor 
exagerat faţă de circumstanţele actuale). Domnul Flandin, cu mai puţină siguranţă 
decât domnul Eden, a fost, de asemenea, de părere că „un coup allemand en 
Rhénanie” nu poate fi socotit ca iminent. 

În ceea ce priveşte pe germani, domnul von Neurath a asigurat pe britanici că 
atâta timp cât şi celelalte părţi respectă Tratatul de la Locarno, şi Germania îl va 
respecta şi, prin urmare, va respecta şi art. 42 şi 43 din Tratatul de la Versailles. 
Este drept însă că într-o altă convorbire, acelaşi domn von Neurath a lăsat a se 
înţelege că ratificarea Pactului franco-rus ar consfinţi un instrument diplomatic, 
care, după părerea germană, este contrar Tratatului de la Locarno. Astfel încât, deşi 
nu se poate spune că ministrul german a afirmat că ţara sa va viola zona 
demilitarizată, totuşi, nu se poate nici afirma că dânsul nu a lăsat să se întrevadă o 
astfel de posibilitate. Atmosfera a rămas puţin mai pesimistă la Londra după 
aceasta, deşi mi se spune că interlocutorii britanici ai domnului von Neurath au 
avut impresia că ministrul german, care nu este unul din elementele cele mai 
preţuite de nazişti, nu ştia nici el foarte bine care va putea fi peste un oarecare timp 
reacţia politicii externe hitleriste şi viitoarele ei obiective. 

Mi se spune, pentru a completa în chip firesc cele de mai sus, că domnii Eden 
şi Flandind au examinat împreună eventualitatea violării zonei demilitarizate de 
către Germania. Deşi nimic nu a fost hotărât, totuşi, problema a fost pusă în chipul 
următor: în cazul unei asemenea violări a Pactului de la Locarno, măsuri de 
asistenţă ar fi imediat stabilite de către francezi şi britanici, pe baza al. 3 al 
articolului 16, şi aceste măsuri ar însemna, în chip practic, o adevărată alianţă 
militară. Violarea zonei nu ar implica imediat luări de măsuri militare împotriva 
Germaniei (adică războiul); britanicii au impresia că francezii nu sunt doritori să 
rişte această carte. Dar, după cum am spus mai sus, violarea zonei ar crea imediat 
între Franţa şi Marea Britanie o „stare de pregătire pentru un pericol iminent”, 
„state of readiness”. Sub această formă, se pare că domnii Flandin şi Eden au 
căzut, verbal, de acord. 
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În ceea ce priveşte pericolul german spre sud, am arătat la punctul 1, de mai 
sus, că acţiunea generală pentru a-l opri s-a manifestat printr-o serioasă examinare 
a chestiunii Austriei. 

Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Laptew 
[Note marginale:] 
Subsecretarului de Stat; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 375/1, f. 29–36 

109 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA RIGA, CONSTANTIN VĂLLIMĂRESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 82, din 8 februarie 1936, ora 20.56 
Înreg. la nr. 7 281, din 9 februarie 1936 

Noul ministru al Poloniei, domnul Charvat, a venit să mă vadă. Domnia Sa 
trece drept un specialist al chestiunilor baltice. De 12 ani ocupă posturi numai în 
această regiune şi a mai fost la Riga, în calitate de consul general. Domnia Sa, care 
are un frate cetăţean român şi un nepot ofiţer în regimetul de escortă regală, se 
arată plin de simpatie pentru ţara noastră. În privinţa politicii externe a Poloniei, 
Domnia Sa mi-a declarat că una din bazele ei este alianţa cu Franţa şi cu România. 
Nu trebuie să se creadă, a continuat ministrul Poloniei, că Polonia pierde din 
vedere o singură clipă pericolul german, dar trebuie, totodată, să se recunoască că 
Tratatul polono-german, care are acelaşi conţinut ca Tratatul polono-sovietic, a 
realizat o destindere în Europa şi serveşte cauzei păcii. Domnia Sa mi-a exprimat 
apoi neîncrederea sa în sistemul pactelor colective, care grupează ţările cu interese 
diferite. Cel mai bun sistem, mi-a spus interlocutorul meu, este cel al pactelor 
bilaterale şi a adăugat: „De ce Polonia s-ar lega să intervină într-un eventual 
conflict, în care nici un interes al ei nu este în joc, cum ar fi, de pildă, un conflict 
germano-cehoslovac?”. 

Vorbindu-mi de ţările baltice, Domnia Sa a insistat asupra slăbiciunii lor şi 
asupra fragilităţii legăturilor dintre ele. Mi-a citat în această privinţă, o apreciere a 
domnului Beck: „Invalizii asociaţi, tot invalizi rămân”. 

S-a plâns apoi de tratamentul rău la care este supusă minoritatea poloneză din 
Letonia. În sfârşit, referitor la importantele întrevederi diplomatice de la Londra şi 
Paris, din zilele trecute, domnul Charvat a constatat că România este, actualmente, 
în centrul atenţiei generale. 
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Accentul sincerităţii lipsea însă satisfacţia cu care făcea această constatare, 
trădând regretul că Polonia a fost absentă de la activitatea diplomatică desfăşurată 
în cele două capitale. 

Văllimărescu 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 375/1, f. 42–43 

110 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 239, din 8 februarie 1936, ora 00.38 
Înreg. la nr. 7 193, din 8 februarie 1936 

Ambasada engleză a remis ieri Ministerului Afacerilor Străine o notă, arătând 
că Guvernul englez are intenţia să răspundă memorandum-ului italian din 24 
ianuarie, că menţine cele expuse în comunicarea britanică către Comitetul de 
coordonare cu privire la asistenţa militară prevăzută de art. 16, al. 3 şi că nu vede 
utilitatea de a urmări mai departe această corespondenţă. Guvernul englez cere 
Turciei să arate dacă este de acord cu acest mod de a vedea şi anexează textul 
proiectului său de răspuns către Italia. Guvernul turc a adresat astăzi Ambasadei 
britanice o notă în care se declară de acord asupra inutilităţii de a continua 
discuţiile cu Italia şi comunică textul răspunsului pe care intenţionează să-l dea 
memorandum-ului italian. Nota adaugă că Turcia va conferi asupra acestui răspuns 
cu aliaţii balcanici. Secretarul general a Ministerului Afacerilor Străine, 
convocându-mă împreună cu ministrul Iugoslaviei şi ministrul Greciei, ne-a citit 
aceste note şi ne-a remis textul proiectului turc de răspuns către Italia, reprodus mai 
jos. El a adăugat că acest proiect a fost redactat într-o formă mai atenuată decât cel 
britanic. Ca şi Anglia însă, Turcia înţelege să arate Italiei că nu va mai răspunde 
niciunei replici din partea ei. Guvernul turc a socotit necesar să răspundă imediat 
Angliei deoarece întrebarea ei avea un caracter urgent şi i-a comunicat proiectul să 
de răspuns pentru că şi Anglia îl comunicase pe al ei. Ministerul Afacerilor Străine 
roagă pe aliaţii balcanici să-i comunice urgent dacă sunt de acord cu fondul 
răspunsului pe care Turcia doreşte să-l dea Italiei. El recunoaşte că România, 
pentru că nu a avut un schimb direct de comunicări cu Italia şi Anglia, n-ar putea 
răspunde în aceeaşi termeni şi lasă fiecărui aliat balcanic aprecierea de dat 
răspunsului său propriu. Iată proiectul turc asupra căruia ni se cere avizul: „Le 
Ministère des Affaires Etrangères a l’honneur d’accuser réception à son 
Excellence l’Ambasadeur d’Italie de sa communication en date du 24 Janvier a.c. 
Le point de vue du Gouvernement de la République sur la question de l’assistance 
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mutuelle de caractère militaire, à rendre en conformité avec l’article 16 par. 3 du 
Pacte de la Société des Nations et l’attitude adoptée par le Gouvernement turc à la 
suite de la demande formulée par le Gouvernement de Sa Majesté britannique 
ayant fait l’objet des déclarations et communications tant au Gouvernement Royal 
qu’au Président du Comité de coordination, le Ministre des Affaires Etrangères 
par intérim ne peut que se référer aux dites communications et déclarations et il 
considère la question comme étant suffisamment éclaircie par elles”. 

Adaug personal că promtitudinea Turciei de a se orienta în totul după 
atitudinea Angliei dovedeşte, odată mai mult, cât preţ pune în împrejurările actuale 
pe colaborarea strânsă cu Marea Britanie. 

Rog telegrafiaţi instrucţiuni. 
Filotti 

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Paris, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 92–94 

111 
DIRECTORUL DIRECŢIEI AFACERILOR POLITICE 

DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, ALEXANDRU CRETZIANU, 
CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA, 

CONSTANTIN LAPTEW 

T. nr. 5 943, din 8 februarie 1936 
Confidenţial. Prin curier. 

Domnule Însărcinat cu Afaceri, 

Am onoarea a vă comunica, pentru ştiinţa Domniei Voastre, următoarele 
informaţii primite de la Legaţia noastră de la Varşovia, la 1 februarie 193680. 

Într-o convorbire avută cu ministrul nostru de la Varşovia, ambasadorul 
britanic a accentuat asupra pericolului pe care-l reprezintă pentru Europa, pregătirea 
sistematică a războiului făcută de Germania. 

Ambasadorul Angliei nu crede în buna credinţă a Germaniei. Semnăturile şi 
declaraţiile domnului Hitler şi ale colaboratorilor săi nu vor fi respectate şi aceeaşi 
soartă o va avea şi Acordul naval germano-britanic81. În Anglia, nimeni nu crede în 
sinceritatea Germaniei actuale, ci se ştie că pregăteşte războiul prin înarmările sale 
masive şi prin educaţia dată populaţiei. Dezvoltarea exagerată a înarmărilor şi criza 
economică financiară în care se zbate Germania, vor conduce fatal pe domnul 
Hitler la un război. 
                                 

80 Vezi documentul nr. 95. 
81 Este vorba despre acordul semnat de Marea Britanie şi Germania, la 18 iunie 1935. 
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Gravitatea ştirilor primite de la Berlin au făcut ca Guvernul britanic să stăruie 
atât de mult în aplicarea sancţiunilor împotriva Italiei. Opinia publică engleză a 
simţit că este necesară crearea unui precedent, care să poată juca în viitor în cazul 
mai grav al pericolului german. Aici nu era vorba de interesele particulare ale Marii 
Britanii în Abisinia, ci de dorinţa de a organiza sancţiunile printr-un front comun, a 
peste 50 de state, în faţa căruia agresorul german de mâine să fie dinainte 
descurajat. Anglia a fost dezamăgită de faptul că tocmai Franţa, care preconizase o 
politică de securitate colectivă nu a priceput acest lucru. Franţa a scăpat o ocazie 
unică de a-şi putea realiza ţelul ei politic şi a compromis propriul ei program. 

Sancţiunile, aşa cum au fost aplicate, nu vor da decât rezultate parţiale, şi 
domnul Hitler va fi cel dintâi să se bucure de acest lucru. 

Dacă un război va fi provocat de Germania – ceea ce pare destul de probabil –, 
victima va fi civilizaţia europeană, iar singurul triumfător, socialismul. Burghezia 
şi actuala organizaţie a statelor civilizate vor fi distruse, iar fasciştii de pretutindeni vor 
deveni comunişti, ideologia ambelor grupări având de pe acum atâtea puncte comune. 

Conducătorii armatei germane doresc o apropiere de Rusia, tocmai de aceea 
Marea Britanie ar trebui să caute a împiedica aceasta printr-o politică suplă şi cuminte. 

Ambasadorul britanic nu şi-a ascuns îngrijorarea faţă de actuala situaţie a 
Europei, în centrul căreia se află explozibilul german. 

Primiţi, vă rog, domnule însărcinat cu afaceri, asigurarea deosebitei mele 
consideraţii. 

Ministru  Director 
(ss) Al. Cretzianu  (ss) G. Crutzescu 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 34–35 

112 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

[Geneva] 
R. nr. 116, din 8 februarie 1936 

Domnul Ministru, 

A 90-a sesiune a Consiliului Societăţii Naţiunilor, deschisă la Geneva, în ziua 
de 20 ianuarie, şi-a încheiat lucrările în ziua de 24 ianuarie. La ordinea zilei figurau 
aproape de 30 de chestiuni, dar nu toate erau de aceeaşi importanţă. Cele mai multe 
erau lucruri curente, de care Consiliul avea să ia act or să ordone măsuri care nu 
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implicau dezbateri. Trei au fost chestiunile care au predominat în preocupările 
membrilor Consiliului şi anume: conflictul italo-etiopian, afacerile de la Danzig şi 
conflictul sovieto-uruguyan. Voi examina rezoluţiile adoptate în aceste trei 
chestiuni, apoi voi trece grabnic în revistă celelalte afaceri, care merită o menţiune. 

I. Conflictul italo-etiopian 

În sesiunea din decembrie 1935, Consiliul – după ce Comitetul său, numit 
Comitetul de XIII (adică membrii Consiliului, cu excluderea părţilor în conflict), 
găsise că nu era locul să ia îndeaproape în considerare sugestiile conţinute în aşa-zisul 
proiect de conciliere franco-britanic, care se dovedise caduc –, însărcinase acelaşi 
Comitet „d’étudier, en s’inspirant du Pacte, l’ensemble de la situation telle qu’elle 
résultera des informations qu’il lui sera possible de recueillir”. Încă din prima zi a 
sesiunii, Comitetul de XIII s-a reunit din nou, în baza acestei rezoluţii, pentru a 
examina situaţia şi a vedea dacă e locul a se face un nou pas în domeniul concilierii 
pentru curmarea conflictului. De la înmormântarea proiectului franco-britanic, care 
stârnise atâta vâlvă, nici un fapt nou nu se produsese şi nimeni nu se încumetase, în 
acest scurt răstimp, să vină cu noi sugestii or propuneri. Clauza înscrisă în rezoluţia 
Consiliului: „en s’inspirant du Pacte” este, într-adevăr, de natură a nu permite noi 
încercări în sensul celei precedente. Nu-i rămânea, deci, Comitetului XIII decât să 
constate că nu poate face nimic. Membrii Comitetului au căzut repede de acord 
asupra situaţiei, cum au căzut, într-o şedinţă ulterioară, de acord şi asupra 
termenilor raportului de adresat Consiliului. Acest raport constată că războiul 
continuă „în teritoriul etiopian”, ceea ce înseamnă că Italia, declarată în ruptură de 
Pact, continuă în situaţia ce şi-a creat prin faptul său faţă de ceilalţi membri ai 
Societăţii. De unde constatarea imediat următoare că „majoritatea membrilor 
Societăţii aplică măsurile concertate în Comitetul de coordonare pentru a contribui 
la rapida restabilire a păcii”. Însărcinat de Consiliu să urmărească de aproape 
întreaga situaţie, Comitetul, în împrejurările prezente, nu poate veni cu nici o 
propunere sau sugestie nouă în sensul „de a facilita şi grăbi regularea conflictului 
prin acordul părţilor şi în cadrul Pactului”. Nu-i rămâne, deci, decât să aştepte ca 
circumstanţe mai favorabile să se prezinte. „Dacă o asemenea ocazie ar fi existat 
astăzi, Comitetul ar fi prezentat imediat sugestiile sale Consiliului”. În momentul 
de faţă, nu poate decât să „urmărească cu atenţie situaţia conform madantului 
primit la 19 decembrie”. 

Acestea asupra fondului, oarecum, al chestiunii. Consiliul – şi deci, Comitetul – 
era însă sesizat de două cereri etiopiene: una reclamând o anchetă imparţială asupra 
felului cum sunt conduse ostilităţile de către armatele beligerante în teritoriul 
etiopian; alta cerând în favoarea Guvernului etiopian asistenţa financiară, aşa cum 
este prevăzută de „lucrările recente şi deliberările Adunării”. Comitetul nu era 
deloc dispus să ordone o anchetă asupra „felului cum e condus războiul”, chestiunea 
fiind destul de delicată şi existând îndoieli asupra competenţei Consiliului într-o 
asemenea materie. Situaţie i-a fost uşurată printr-o nouă declaraţie a Guvernului 
etiopian, arătând că acea anchetă i se pare acum mai puţin utilă (era vorba atunci de 
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oarecari succese etiopiene pe frontul de sud) şi că nu mai insistă asupra cererii. 
Comitetul s-a mărginit doar să ia act de aceste declaraţii şi să spună că „pour sa part il 
n’estime pas qu’il lui appartienne d’y donner suite dans les circonstances actuelles”. 

Nici cererea de asistenţă financiară nu putea avea vreo urmare. Într-adevăr, 
Convenţia pentru asistenţa financiară, votată de Adunare şi semnată de un mare 
număr de guverne membre ale Societăţii, nu a intrat încă în vigoare. Comitetul nu 
vede, deci, posibilitatea de a asigura, în momentul prezent, organizarea unei asemenea 
asistenţe. 

În şedinţa ultimă a Comitetului s-a pus şi chestiunea convocării Comitetului 
XVIII, organ al Comisiei de coordonare. Preşedintele comisiei, care e şi membru în 
Consiliu (domnul Vasconcellos, reprezentantul Portugaliei), a arătat că lucrările 
comitetului în ce priveşte extinderea embargoului la petrol şi alte materii prime au 
fost suspendate în aşteptarea rezultatului planului de conciliere prezentat în 
decembrie. Bineînţeles, nu cerea o dezlegare din partea colegilor, ci numai o 
consultare: într-adevăr, Comitetul de XVIII, emanaţie a Comisiei de cordonare, e 
un organism independent de Consiliu, comisia însăşi fiind o conferinţă diplomatică 
a statelor membre care aplică sancţiunile. A rămas înţeles că preşedintele poate 
convoca când va crede de cuviinţă Comitetul de XVIII, ceea ce s-a şi făcut. Acest 
lucru, cum este natural, nu a figurat nici în raportul Comitetului de XVIII, nici în 
rezoluţia Consiliului, care a aprobat raportul în şedinţa de la 23 ianuarie. 

II. Afacerile de la Danzig 

Fiecare sesiune a Consiliului are la ordinea sa de zi numeroase afaceri venite 
de la Danzig. De data aceasta, chestiunea evocată prezintă o deosebită gravitate: nu 
mai era vorba de obişnuitele plângeri or conflicte locale, între administraţia 
oraşului liber şi administraţi, între partidele care-şi dispută dominaţia, or – ca în 
trecut – între Polonia şi Senatul Danzigului, ci de un conflict mult mai serios, ivit 
între administraţia locală şi însuşi Consiliul Societăţii Naţiunilor. Senatul Danzigului se 
află în rebeliune deschisă împotriva Consiliului, garant al constituţiei oraşului-
liber. Vechile neînţelegeri dintre Polonia şi Danzig au încetat odată cu instaurarea 
regimului hitlerist în Germania şi apropierea acestuia de Polonia: a început atunci 
hitlerizarea progresivă a oraşului-liber şi strămutarea conflictelor în altă direcţie: 
distrugerea a tot ce nu era naţional-socialist, dificultăţi create continuu Înaltului 
Comisar al Societăţii Naţiunilor, rebeliune faţă de măsurile dictate de Consiliu. 
Ultimele alegeri în Volkstag-ul danzighez au dat o majoritate hitleristă de 56%, 
Senatul este naţional-socialist, iar preşedintelui lui, Greiser, e un militant al acestui 
partid. În raportul său anual, prezentat la începutul lui ianuarie, pentru anul trecut, 
Înaltul Comisar, Lester, constată din capul locului că, dacă relaţiile cu Polonia sunt 
acum satisfăcătoare la Danzig, nu tot acest lucru se poate spune despre afacerile 
publice locale: toată activitatea politică a Guvernului tinde spre crearea unei 
colectivităţi naţional-socialiste de fapt, cu călcarea sistematică a constituţiei 
oraşului liber şi refuzul de a executa deciziile Consiliului. Acest raport, vast şi 
amănunţit, examinând sub toate feţele viaţa acestui stat pus sub ocrotirea şi 
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garanţia Societăţii Naţiunilor, conţine o sumă de constatări îngrijorătoare, care au 
alarmat, şi cu drept cuvânt, pe toţii membrii Consiliului. 

În sesiunea din septembrie 1935, Consiliul, sesizat de mai multe plângeri din 
Danzig împotriva măsurilor anticonstituţionale luate de Senatul local, constatase, 
pe baza raportului juriştilor desemnaţi pentru a examina decretele legi edictate, că 
mai multe din acestea, şi în special cele care aduceau modificări Codului Penal şi 
mărgineau libertatea presei, erau contrarii constituţiei oraşului liber. În consecinţă, 
Consiliul, prin rezoluţia din 23 septembrie, invitase Senatul să ia măsurile necesare 
pentru a pune în armonie legislaţia oraşului-liber cu constituţia, a cărei garantă e 
Societatea Naţiunilor, şi să asigure, pe viitor, stricta observare a constituţiei în 
aplicarea tuturor legilor. 

Senatul s-a mărginit să abroge or să modifice oarecare măsuri mai puţin 
importante ce luase cu călcarea regulilor constituţionale şi să opună un refuz 
categoric de a executa celelalte injoncţiuni ale Consiliului. Şi nu numai atât. 
Preşedintele Senatului, Greiser, într-un discurs ţinut în Volkstag, la 27 noiembrie 
1935, şi-a permis, voind să justifice atitudinea Guvernului său şi rezistenţa lui faţă 
de ordinele Consiliului, să aducă atacuri împotriva Societăţii Naţiunilor şi Înaltului 
Comisar. „Toate suferinţele actuale ale populaţiei danzigheze au ca origine reală 
separarea Danzigului de patria-mamă. Această separare a fost înfăptuită de 
Societatea Naţiunilor. Dar cum aceasta avea conştiinţa că prin decizia ei crea un 
organism puţin viabil, a crezut că trebuie să-şi justifice moralmente, decizia, 
făcându-se garanta acestui stat aşa de slab. Părerile populaţiei danzigheze despre 
valoarea acestei garanţii sunt foarte împărţite”. Populaţia Danzigului, care trebuie 
să facă enorme sacrificii pentru întreţinerea reprezentantului Societăţii Naţiunilor 
este „comprimată de articole şi paragrafe, fabricate în zilele celei mai mari restrişti 
politice şi spirituale ale Germaniei”. „Nu vom pleca spinarea când dreptul este de 
partea noastră. Nu trebuie să uităm că Societatea Naţiunilor nu are de dat ordine la 
Danzig, ci numai un drept de aprobare, ca faţă de celelalte state civilizate”. 

În prezenţa acestei situaţii, nu e de mirare că raportorul Consiliului pentru 
afacerile din Danzig, reprezentantul Regatului Unit, domnul Eden, a calificat, în 
şedinţa de la 22 ianuarie, când a început discuţia asupra acestei afaceri, situaţia ca 
„excepţional de gravă”. Raportorul era hotărât, ştiindu-se susţinut de toţi membrii 
Consiliului, să facă respectată autoritatea Societăţii Naţiunilor şi să nu mai acorde 
nici o îngăduinţă, care să fie interpretată ca o slăbiciune, Senatului rebel. Înaintea 
de deschiderea sesiunii se făcuseră oarecari demersuri diplomatice din partea 
ministrului britanic al Afacerilor Străine pe lângă principalele guverne interesate şi, 
în special, se atrăsese atenţia Guvernului polonez că ar fi momentul să înceteze 
complezenţa sa faţă de Senatul hitlerizat de la Danzig şi să se asocieze la o acţiune 
mai energică pentru respectarea prerogativelor Consiliului. Limbajul raportorului 
britanic în Consiliu a fost ferm şi hotărât. Şi-a exprimat îndoiala dacă Consiliul mai 
poate conta pe bunăvoinţa şi chiar buna credinţă a Senatului din Danzig, dată fiind 
atitudinea acestuia în timpul din urmă. Discursul preşedintelui Senatului a fost 
simptomatic. Înainte de a propune orice măsură ca Senatul să nu mai împiedice 
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exercitarea funcţiilor Consiliului şi să reintre în respectul Constituţiei, raportorul a 
ţinut să expună gravitatea situaţei şi să aibă părerea colegilor săi.  

Discursul raportorului a fost urmat de intervenţiile reprezentanţilor Franţei, 
Poloniei, Spaniei, Sovietelor, Danemarcei, Turciei şi Portugaliei, care au insistat cu 
toţii (domnul Beck a fost mai rezervat în aprecierea atitudinii inadmisibile a 
Senatului din Danzig) asupra necesităţii respectării Pactului şi prerogativelor 
Consiliului; s-au declarat gata să sprijine orice propunere a raportorului pentru 
reintrarea în legalitate. Înaltul Comisar, Lester, şi-a exprimat din nou aprehensiunile 
sale faţă de starea de spirit manifestată la Danzig, unde, datorită, metodelor unui 
partid politic, se contestă garanţia Societăţii Naţiunilor, nu se mai respectă 
recomandările Consiliului şi se slăbeşte respectul datorit Constituţiei. Nu poate 
crede, totuşi, că o înţelegere ar fi exclusă definitiv între Senat şi Consiliu. 

Atitudinea fermă a membrilor Consiliului va fi impresionat pe reprezentantul 
Danzigului, preşedintele Greiser, care, în discursul său, a renunţat cu totul la 
intransigenţa şi impertinenţa din cuvântarea sa înaintea Volkstag-ului. A ţinut 
limbajul cel mai acomodant şi s-a declarat gata, el şi Senatul, să coopereze în toată 
sinceritatea cu Consiliul. Senatul n-a avut şi nu are cea mai mică intenţie să se 
opună statutului oraşului-liber; de asemenea, nu există nici o ostilitate împotriva 
Înaltului Comisar al Societăţii Naţiunilor. Nu există nici o rea voinţă în executarea 
recomandărilor Consiliului; din cele şase recomandări din septembrie, Senatul a 
executat patru (preşedintele a omis să arate că acestea erau cele mai puţin 
importante); cât despre celelalte două, Senatul a fost oprit de consideraţii de ordin 
juridic; într-adevăr, insistenţele superioare juridice ale Danzigului, care sunt cu 
totul independente de preocupările politice, au fost de părere că măsurile luate de 
Senat şi contestate de Consiliu erau întrutotul conforme cu Constituţia. Consiliul, 
fiind compus din oameni politici, nu trebuie să se ţină la o intepretare strict juridică 
a chestiunilor, cum au făcut juriştii desemnaţi de Consiliu în avizul lor; soluţia 
trebuie căutată nu în litera, ci în spiritul legilor. De altfel, Senatul e dispus să caute 
o soluţie în colaborare cu Consiliul, soluţie în favoarea păcii şi menţinerea 
dreptului. Danzigul aşteaptă de la Societatea Naţiunilor să i se recunoască acest 
merit şi să i se dea protecţia ce merită orice stat slab. Cu toate ipocriziile şi 
sofismele din acest discurs, era manifest că Senatul, faţă de energica atitudine 
arătată de Consiliu, dă înapoi. 

Raportorul Eden a ţinut să rectifice câteva din afirmaţiile preşedintelui 
Greiser şi să restabilească adevărul; punctele neexecutate de Senat nu sunt de 
minimă importanţă cum s-a afirmat, iar în ce priveşte interpretarea instanţelor 
danzigheze, nu există contrazicere între litera şi spiritul legilor; în cazul de faţă, 
ambele coincid şi, pe această bază, Consiliul îşi va continua lucrările. Luând act de 
spiritul de colaborare manifestat de preşedinte, raportorul a rămas să facă într-o 
şedinţă ulterioară propunerile sale. 

În şedinţa de la 24 ianuarie, raportorul – după ce conferise cu reprezentantul 
Danzigului, şi aceasta-i dăduse toate asigurările că va executa recomandările 
Consiliului şi că va reintra în legalitate – a prezentat raportul său şi proiectul de 
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rezoluţie. Raportul nu ascunde nimic din atitudinea trecută a Senatului, accentuează 
toate încălcările de constituţie comise, relevă toate inexactităţile istorice şi de drept 
din declaraţiile preşedintelui Greiser; totuşi, faţă de noua atitudine manifestată, e 
dispus să acorde un nou credit Senatului, luând act de declaraţia că se vor lua 
măsurile necesare. Chestiunea legalităţii decretelor-legi, care amendau Codul penal 
şi cel de procedură penală ale Danzigului, fusese trimisă de Consiliul Curţii 
permanente de justiţie internaţională de la Haga pentru aviz consultativ; Curtea, 
prin avizul său din 4 decembrie 1935, s-a pronunţat în sensul că aceste decrete nu 
sunt compatibile cu Constituţia oraşului-liber. Preşedintele Greiser a declarat, de 
asemenea, raportorului că Senatul se va conforma avizului şi va amenda decretele-legi 
în chestiune. 

Prezentând raportul său, domnul Eden, a ţinut să noteze ajutorul ce i-a fost 
dat în studiul chestiunilor acestora de către domnul Beck, reprezentantul Poloniei, 
şi a exprimat speranţa că oraşul-liber va respecta recomandările făcute nu numai în 
litera, dar şi în spiritul lor. Rezoluţia aprobată de Consiliu conţine invitaţia faţă de 
Senatul oraşului-liber Danzig „de a lua în mod general toate măsurile necesare în 
vederea de a guverna conform spiritului Constituţiei”; ia act apoi de măsurile 
anunţate pentru abrogarea legilor incompatibile cu Constituţia; adoptă avizul Curţii 
de Justiţie în ce priveşte neconstituţionalitatea decretelor-legi, modificând codul şi 
procedura penale. La sfârşitul rezoluţiei, Consiliul lasă Înaltului său comisar grija 
de a concilia şi ajuta Guvernul Danzigului în executarea recomandărilor sale, 
notând că Înaltul Comisar va putea conta pe sprijinul şi influenţa tuturor puterilor 
reprezentate în Consiliu. O meniune specială e făcută pentru Polonia: „În această 
ordine de idei, Consiliul contează în mod particular pe ajutorul Poloniei, care are 
interese speciale în oraşul-liber”. 

Astfel, s-a încheiat această fază a afacerilor din Danzig. Rămâne de văzut 
până la ce punct se poate conta pe buna credinţă şi voinţa de colaborare cu 
Consiliul a acelui guvern naţional-socialist. 

În tot cazul, Senatul, a cărui politică e condusă, fără îndoială, de la Berlin şi-a 
dat seama că în situaţia actuală nu e momentul să-şi afirme veleităţile sale de 
separe completă de Geneva. Aceasta nu înseamnă că chestiunea Danzigului e 
definitiv aplanată. Surprinderi se pot ivi totdeauna din acea parte. Hitleriştii s-au 
învăţat să aştepte. La prima ocazie ce li se va părea favorabilă, conflictul va renaşte. 

III. Conflictul sovieto-uruguayan 

La 27 decembrie 1935, Guvernul uruguayan a făcut cunoscut ministrului 
sovietic acreditat la Montevideo, că întrerupe relaţiile diplomatice dintre Republica 
Uruguay şi URSS, invitându-l, în acelaşi timp, a părăsi teritoriul uruguayan. 
Scrisoarea de ruptură aducea şi motivele deciziei Guvernului uruguayan, întemeiate 
pe partea ce reprezentanţa sovietică ar fi luat în tulburările revoluţionare din 
ultimul timp din Brazilia. Legaţia sovietică din Montevideo ar fi emis cecuri la 
purtător pentru sume considerabile „pentru obiecte care nu pot fi determinate”, 
ceea ce lasă a crede că au servit la acele scopuri revoluţionare; această legaţie ar fi, 
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după convingerea Guvernului uruguayan, centrul activităţii comuniste în republicile 
sud-americane. 

La 30 decembrie, comisarul poporului pentru Afacerile Străine al URSS a 
adresat o scrisoare secretarului general al Societăţii Naţiunilor, cerând ca 
chestiunea ruperii relaţiilor diplomatice din partea Uruguayului să fie înscrisă la 
ordinea de zi a sesiunii din ianuarie a Consiliului. Domnul Litvinov făcea această 
cerere pe baza art. 11, al. 2 din Pact, după care, orice membru al Societăţii are 
dreptul, cu titlu amical, să atragă atenţia Consiliului asupra oricărei circumstanţe de 
natură a afecta relaţiile internaţionale şi care ameninţă să tulbure pacea sau buna 
înţelegere dintre naţiuni, şi invocă art. 12 al. 1 din Pact, după care membrii 
Societăţii sunt ţinuţi, în caz de diferent care ar atrage o ruptură, să supună 
diferendul lor fie procedurii arbitrajului sau regulării judiciare, fie examenului 
Consiliului: „Faptul de a fi recurs la ruptura relaţiilor diplomatice – scria comisarul 
poporului – în loc să proceadă pe căile prescrise de art. 12, constituie o gravă 
încălcare la unul din principiile esenţiale ale Societăţii Naţiunilor”.  

Cererea fiind înscrisă la ordinea de zi a sesiunii ordinare, membrii Consiliului 
au privit nu fără aprehensiune acest nou conflict, care ridică chestiuni de principiu 
destul de grave şi care ameninţă, dată fiind greutatea de a se ajunge la o părere 
unanimă, să separe Consiliul în două tabere. Dezbaterile se anunţau destul de 
acerbe. Delegaţia sovietică ţinea să se fixeze odată principiul – conform cu Pactul, 
în concepţia sa – că ruperea relaţiilor diplomatice este un fapt grav care nu poate fi 
comis cu uşurinţă or pe acuze nedovedite. De altă parte, delegaţiile membrilor sud-
americani ai Consiliului (Chile, Argentina, Ecuador) primiseră instrucţiuni din 
partea guvernelor lor să suţină cu tărie punctul de vedere al Uruguayului, să afirme 
că chestia luării or ruperii relaţiilor diplomatice intră în prerogativele suverane ale 
fiecărui stat şi, la nevoie, să conteste chiar competenţa Consiliului de a intra în 
examenul cererii sovietice. Aceste delegaţii, în zilele care au precedat sesiunea 
Consiliului, se arătau extrem de intransigente şi ameninţă, în cazul când Consiliul 
s-ar arăta dispus să pronunţe un blam, sub o formă oarecare, contra Uruguayului, 
cu retragerea din Ligă. Sfaturi de prudenţă şi circumspecţie s-au dat atât din partea 
principalelor delegaţii, cât şi din partea Secretariatului General, ambelor părţi; li s-a 
arătat că un limbaj violent în expunerile lor, ca şi o intrasingenţă, n-ar fi de natură 
decât să învenineze dezbaterea şi să căşuneze cel mai mare rău Societăţii.  

Consiliul se găsea în prezenţa a două teze greu de conciliat. Deoparte, teza 
sovietică, după care, în prezenţa obligaţiilor din art. 12 din Pact, relaţiile 
diplomatice nu se pot rupe unilateral, când ruptura e dictată de fapte precise, care 
presupun un conflict, fără ca Guvernul care ia măsura să nu fi supus diferendul 
căilor prevăzute de Pact, arbitraj, reglementare judiciară, examen al Consiliului. De 
alta, teza uruguayană, după care asemenea chestiune e de domeniul aprecierii 
suverane a fiecărui guvern, ceea ce exclude orice amestec or control din afară. În 
sprijinul acestei teze se invocă – şi reprezentantul uruguayan a făcut-o în 
intervenţia sa finală – textul al. 8 de sub art. 15, după care, atunci când o parte 
invocă şi Consiliul recunoaşte că diferendul poartă asupra unei chestiuni lăsate de 
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dreptul internaţional în competenţa exclusivă a acestei părţi, Consiliul o va constata 
într-un raport, fără să recomande nicio soluţie. 

Poate niciunul din membrii Consiliului n-ar fi fost dispus să primească, fără 
distincţii şi atenuări, teza sovietică în generalitatea ei absolută. În tot cazul, ar fi 
fost necesar, dacă chestiunea avea să fie abordată prin această latură – precum 
raportorul, acceptând sarcina sa, a lăsat să se înţeleagă când a cerut să fie asistat la 
nevoie de experţii jurişti – să se ia, în prealabil, un aviz juridic asupra extinderii 
relaţiilor diplomatice –, aviz ce s-ar fi putut cere fie unui comitet de jurişti, fie prin 
aviz consultativ Curţii de la Haga. De altfel, în expunerea sa, reprezentantul 
sovietic a atenuat, în oarecare măsură, absolutul tezei sale, făcând o deosebire între 
cazul când un guvern rupe relaţiile cu altul, rechemându-şi trimisul fără să invoce 
niciun motiv, şi cazul când formulează, pentru justificarea rupturii, oarecare 
acuzaţii precise împotriva celuilalt guvern. Teza aceasta nu e fără oarecare tărie. 
Nu ştiu însă până în ce măsură ar putea fi admisă de Consiliu. Nu cred ca 
unanimitatea acestuia să renunţe, fără nici o distincţie, la dreptul suveran de a rupe 
sau întrerupe relaţiile diplomatice cu altă putere. Dar şi aici est modus in rebus82. 
Împotriva rechemării ambasadorilor, fără arătare de motive şi, mai ales, fără a se 
aduce învinuiri precise împotriva altui guvern sau trimişilor săi, cred că dreptul 
fiecărui guvern nu poate fi contestat şi nici un argument nu se poate trage din 
textele Pactului. Dar, când cu ocazia ruperii relaţiilor se articulează acuzaţii 
precise? Atunci cazul e mult mai delicat. Căci există un conflict între cele două 
guverne. Soluţia cea mai elegantă ar fi ca în acest caz Guvernul care rupe relaţiile 
să se adreseze, potrivit art. 11, al. 2, Consiliului şi să-i expună, în mod amical, 
motivele care l-au determinat la acest act. Ar rămâne, astfel, în previziunile 
Pactului şi niciun argument nu s-ar putea trage împotriva acestui guvern din textul 
art. 12. S-ar putea pune atunci chestiunea dacă un guvern ar primi de bunăvoie ca 
Consiliul să se facă judecătorul actelor sale de suveranitate. La această obiecţie se 
poate răspunde prin caracterul procedurii art. 11, al. 2, care face din Consiliu nu o 
instanţă de judecată, ci un for internaţional de conciliere. 

Nici teza uruguayană nu putea fi primită în absolutul ei. Nu e destul a rupe 
relaţiile, aducând grave acuzaţii contra unui stat şi agenţilor acestuia, şi a declara 
apoi că Guvernul n-a exercitat decât un drept suveran al său şi că nici un for 
internaţional nu poate fi chemat a examina temeinicia unui asemenea act. Statul 
acuzat poate cere, fără să iasă din prescripţiile art. 11, să se facă dovada acuzaţiilor 
ce i s-au adus, în acea instanţă de conciliere înaintea Consiliului. Era aşa de clar că 
prezentul conflict intră în căderea Consiliului pe baza citatului articol încât 
reprezentatul uruguayan a renunţat – împotriva intenţiei primordiale a Guvernului 
său – să mai invoce incompetenţa Consiliului. A invocat însă, în cele din urmă, 
alineatul 8 de sub art. 15. Şi acest punct ar fi meritat, de s-ar fi ajuns până acolo, un 
examen juridic. Prima facie însă, alineatul citat nu pare a fi aplicabil în specie, 
spiritul textului ca şi părerile combatanţilor autorizaţi fiind în sensul că acolo e 
vorba numai de măsurile interne, pe care un guvern le ia în deplina sa suveranitate. 
                                 

82 Este o măsură în toate lucrurile (lat.). 
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Acestea erau chestiunile ce se puneau înainte de începerea dezbaterilor. Totul 
depindea de întorsătura ce aceste aveau să ia. Consiliul avea intenţia să lase părţile 
să-şi expună tezele lor, fără ca alţi membri să intervină; să se desemneze un 
raportor sau mai mulţi raportori, şi discuţia generală să se facă numai după 
prezentarea raportului, dacă va fi cazul. Dezbaterea între părţi a fost destul de 
acerbă; fiecare a luat cuvântul de două ori. Multă lumină, din punct de vedere 
juridic, nu s-a adus. Părţile au susţinut tezele expuse mai sus, apoi au intrat în 
consideraţii de fapt. Cu multă vervă, domnul Litvinov a contestat temeinicia tuturor 
acuzaţiilor aduse de Guvernul uruguayan şi a accentuat starea de continui tulburări 
în care s-au zbătut republicile sud-americane, în special Brazilia şi Uruguay, cu 
mult înainte ca republica Sovietelor să existe şi să poată fi vorba de propagandă or 
maşinaţiuni comuniste. Domnul Guani, reprezentantul Uruguayului, a articulat 
toate faptele care au condus Guvernul său să recurgă la măsurile ce a luat ca o 
legitimă apărare împotriva acţiunii comuniste în Uruguay şi republicile sud-americane 
vecine. Când însă domnul Litvinov i-a cerut în modul cel mai formal să aducă 
probele alegaţiilor sale, căci dacă nu e permis a calomnia un particular, cu atât mai 
puţin nu e permis a aduce acuzaţii fără probe împotriva unui guvern şi unei naţiuni, 
reprezentantul Uruguayului a răspuns că nu înţelege a face din Consiliu o instanţă 
judiciară, că decizia Guvernului său e o decizie de politică internă nesupusă 
vreunui control, că Guvernul său nu poate aduce înaintea Consiliului nici rapoartele 
secrete ale poliţiei sale, nici informaţiile confidenţiale ale băncilor din Montevideo, 
nici corespondenţa ministrului Afacerilor Străine cu colegii săi din republicile sud-
americane. Zadarnic a încercat domnul Litvinov – măcar în ce priveşte acuzaţia dedusă 
din cecurile la purtător emise de Legaţia sovietică din Montevideo – să obţină 
dovada, declarând că va lua toate măsurile ca băncile uruguayene să fie dezlegate de 
secretul operaţiunilor lor în ce priveşte reprezentanţa sovietică, domnul Guani nu s-a 
clintit din refuzul său, insistând că chestiunea e de drept intern şi nu poate fi supusă 
unui tribunal internaţional, fie el Consiliu. 

Încheindu-se dezbaterile, urma să se desemneze raportorul. Atunci, domnul 
Litvinov, faţă de refuzul adversarului de a aduce probele acuzaţiilor formulate, s-a 
întrebat la ce ar mai folosi desemnarea de raportor or de raportori şi cum aceştia ar 
putea stabili faptele. „Cât despre mine, sunt convins că Guvernul Uruguayului nu 
are probe şi că, prin urmare, declaraţiile sale nu sunt fondate. Sunt gata să las 
opiniei publice grija de a judeca aceste acuzaţii, chiar fără o decizie a Consiliului”. 

Trebuie să constat că refuzul uruguayan de a produce proba alegaţiilor sale a 
căşunat o impresie destul de defavorabilă atât în Consiliu, cât şi în public. Convingerea 
multora era că aceste probe nu există şi că „formidabilul dosar” anunţat de 
reprezentanţii sud-americani nu conţinea mare lucru. Aceasta nu înseamnă că nu ar 
exista oarecare propagandă şi maşinaţii comuniste în America de Sud, ci numai că 
proba palpabilă nu poate fi produsă. Am avut impresia, din conversaţii particulare, 
că Guvernul din Montevideo a luat măsura aceasta împotriva Sovietelor, mai ales ca să 
complacă guvernelor Braziliei şi Argentinei. 

După o scurtă discuţie asupra procedurii, în care preşedintele a accentuat 
rolul de conciliator al Consiliului, şi domnul Litvinov, precizând că nu se opune la 
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desemnarea de raportori, ci a exprimat numai îndoiala asupra posibilităţii pentru 
aceştia de a stabili faptele în lipsa elementelor de probă necesară, Consiliul a 
desemnat ca raportor – conform dorinţei unanime a părţilor şi a tuturor membrilor 
Consiliului exprimată chiar înainte de deschiderea dezbaterilor – pe reprezentantul 
României, ministrul Afacerilor Străine al Regatului, căruia i s-au adus ca colaboratori 
reprezentanţii Spaniei şi Danemarcei. 

E de notat că în cursul dezbaterilor s-au ivit oarecari mici incidente. Baronul 
Aloisi, reprezentantul Italiei, a protestat contra unor aluzii ale domnului Litvinov 
cu privire la oarecare campanii ale presei fasciste împotriva Sovietelor; presa 
italiană n-ar fi făcut decât să răspundă la atacurile sovietice. Pe de altă parte, 
preşedintele Consiliului, în şedinţa următoare, când s-a aprobat rezoluţia propusă 
de raportor, a relevat că în cursul dezbaterilor s-au adus oarecari aprecieri asupra 
afacerilor interne ale diverselor ţări şi chiar asupra şefului unui stat nemembru al 
Societăţii – aluzie la ceea ce domnul Litvinov a spus despre Brazilia, Uruguay şi 
alte state sud-americane –, aprecieri care reprezintă opinia personală a membrului 
care le-a pronunţat şi la care nu se poate asocia nici preşedintele, nici ceilalţi 
membri ai Consiliului. Ulterior, s-au comunicat Consiliului proteste din partea 
Guvernului brazilian şi delegaţiei argentiniene. 

Raportorul cu asistenţii săi au început consultaţiile, şi munca lor imediat după 
şedinţa de la 25 ianuarie, continuând toată seara şi o bună parte a nopţii. Nu intru în 
detaliul acestei laborioase lucrări. Ceea ce importă e rezultatul la care s-a ajuns. 
Raportorii au lucrat, consultând ambele părţi. Cum nu se putea ajunge la o soluţie 
juridică, deoarece aceasta ar fi implicat nu numai unanimitatea Consiliului, dar şi 
asentimentul ambelor părţi în diferend, s-a căutat şi s-a ajuns la o soluţie de 
conciliere, care, în cele din urmă, a avut şi asentimentul părţilor. Baza a fost oferită 
de declaraţia reprezentantului Sovietelor, care, faţă de refuzul Guvernului uruguayan 
de a produce probele alegaţiilor sale, s-a arătat gata să lase chestiunea în judecata 
opiniei publice internaţionale. Rezoluţia la care s-a ajuns constată, deci, întâi, că 
reprezentantul Uruguayului refuză a aduce probele reclamate de Guvernul sovietic, 
alegând că chestiunea relevă de dreptul intern; al doilea, că reprezentantul sovietic 
se declară satisfăcut de refuzul Guvernului uruguayan şi lasă opinia publică 
internaţională să judece această chestiune, judecată pe care reprezentantul 
Uruguayului o acceptă pentru ţara sa; al treilea, că Consiliul având în baza 
articolului 11, al. 2 o misiune esenţial de conciliere, unanimitatea e necesară pentru 
a lua o rezoluţie. Ca o concluzie, şi făcând uz de rolul său conciliator, Consiliul 
exprimă speranţa că întreruperea relaţiilor diplomatice dintre Uruguay şi Soviete e 
vremelnică şi că cele două ţări vor folosi prima ocazie pentru a le reînnoi, şi invită 
pe cele două părţi să se abţină de la orice act care ar vătăma interesele păcii şi 
reluarea în viitor a relaţiilor diplomatice. 

Afacerea a revenit în ultima şedinţă a Consiliului, a doua zi, la 24 ianuarie. 
Raportorul a explicat că scopul unic al lucrării a fost concilierea. Ca metodă, cei 
trei deciseseră să stabilească, în primul rând, o formulă de acord pe baza 
conversaţiilor directe cu părţile. Dacă n-ar fi reuşit, ar fi recurs atunci la luminile 
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juriştilor, având mereu în vedere concilierea. Părţile au căzut de acord asupra 
formulei propuse. Rezoluţia a fost primită în unanimitate. 

E de notat că această soluţie a fost primită cu un sentiment de uşurare atât de 
membrii Consiliului, cât şi în public. O chestiune care putea deveni iritantă, care 
ridica probleme de principiu foarte greu de rezolvat, a căpătat o soluţie de 
conciliere, care a mulţumit ambele părţi şi n-a lăsat alte resentimente. Sunt convins 
că toate felicitările, pe care membrii Consiliului au adresat raportorului pentru 
sforţările lui pline de succes au fost perfect sincere. 

IV. Alte chestiuni 

Printre chestiunile curente reglementate de Consiliu – aprobarea rapoartelor 
asupra lucrărilor diverselor Comisii tehnice, depinzând de Societatea Naţiunilor, 
măsuri de ordin general, chestiuni de minorităţi, etc. –, sunt de relevat următoarele 
puncte:  

a) Mandate. Cu raportul asupra lucrărilor cele de-a XXVIII-a sesiune a 
Comisiei permanente a mandetelor a fost însărcinat reprezentantul 
României. Raportul său şi rezoluţia propusă au fost aprobate de Consiliu 
fără discuţie. Merită să fie relevată o chestiune care se pusese de către 
Japonia înaintea Comisiei permanente, anume aceea a egalităţii 
economice a tuturor membrilor Societăţii Naţiunilor în teritoriile supuse 
mandatelor. Într-adevăr, art. 22, al. 5 din Pact prevede această egalitate, 
dar numai pentru membrii Societăţii. Japonia, retrăgându-se din Ligă, se 
pusese întrebarea dacă mai poate beneficia de această egalitate. 
Reprezentantul Japoniei susţinuse afirmativa. Comisia mandatelor nu se 
putuse pronunţa fără să fi fost întrebată de Consiliu. Chestiunea de 
principiu ridicată fiind de cea mai mare importanţă, Consiliul, de altă 
parte, nu putea lua o decizie fără să o fi supus unui prealabil studiu 
aprofundat. În urma consultaţiilor raportorului cu reprezentanţii principalelor 
puteri interesate, printre care şi reprezentantul Japoniei, s-a căzut de 
acord că nu e încă momentul să se înceapă acest studiu, în actualele 
împrejurări politice. De altfel, reprezentantul Japoniei, căruia i se oferise 
a fi invitat la şedinţa Consiliului, a declinat, pentru moment, invitaţia. 
Raportorul s-a mărginit să propună Consiliului a se lua act de existenţa 
chestiunii puse, rezervând facultatea de a o pune ulterior în studiu. 

b) Refugiaţi. Asupra raportului reprezentantului Ecuadorului, Consiliul a 
aprobat concluziile comitetului numit de Consiliu pentru studiul 
problemei refugiaţilor (documentul C.2.M.2.1936.XII), concluzii care 
conţin măsuri provizorii: numirea unui preşedinte care să gireze Oficiul 
Nansen până la viitoarea adunare şi a unui comisar temporar pentru 
refugiaţii din Germania; instituirea, apoi, a unui comitet al Consiliului 
care să examineze măsurile de luat în ce priveşte asistenţa refugiaţilor 
provenind din Germania. Acest comitet a fost compus din raportor şi 
reprezentanţii Regatului Unit, Danemarcei, Franţei, Italiei, Poloniei şi 



Institutul Diplomatic Român 

 160 

Sovietelor. Ca preşedinte al Oficiului Nansen a fost desemnat domnul 
Michael Nansson (Norvegia), iar ca comisar pentru refugiaţii din Germania 
a fost propus, ulterior (asentimentul membrilor Consiliului a fost cerut 
prin scrisoare, la 7 februarie) generalul maior Sir Neill Malcolm (britanic). 

c) Represiunea terorismului. Asupra raportului reprezentantului Italiei s-a 
aprobat ca proiectul de convenţie pentru reprimarea internaţională a 
terorismului, prezentat de comitetul special instituit de Consiliu să urmeze 
procedura stabilită de Adunare în 1931, pentru încheierea convenţiilor 
internaţionale; deci, chestiunea va fi înscrisă la ordinea de zi a viitoarei 
Adunări. 

d) Statutul Curţii de la Haga. Protocolul pentru revizuirea Statutului Curţii 
din 14 septembrie 1929 fusese ratificat de un mare număr de state membre 
ale Societăţii şi de altele aderente la statut, dar în afară de Societate. 
Adunarea precedentă făcuse un ultim apel la statele care nu ratificaseră 
încă şi fixase data de 1 ianuarie 1936 pentru punerea în vigoare a acelui 
protocol. Asupra raportului reprezentantului Italiei, constatându-se că 
toate formalităţile sunt acum îndeplinite, secretarul general a fost 
autorizat să procedeze, având toate notificările necesare, la constatarea 
punerii în vigoare a amendamentelor la statut, la data de 1 ianuarie 1936. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Antoniade 

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 25, nepaginat 

113 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA OSLO, DIMITRIE JURAŞCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 154, din 8 februarie 1936 
Înreg. la nr. 08 810, din 15 februarie 1936 

Presa norvegiană şi ultimele convorbiri diplomatice 

Domnule Ministru, 

Toate cercurile de aici au înregistrat şi au comentat cu mult interes întâlnirile 
suveranilor şi oamenilor de stat, mai de seamă ai Europei, ce au avut loc la Londra 
cu ocazia funeraliilor Regelui George şi s-au urmat apoi la Paris, într-un chip mai 
accentuat. Răsunetul ce a avut activitatea desfăşurată de Majestatea Sa Regele 
Carol al II-lea a atras cu deosebire atenţia presei norvegiene, care a simţit clar 
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importanţa extremă pe care relieful figurii şi politicii sale o prezintă tot mai 
puternic în reorganizarea vieţii internaţionale în centrul şi sud-estul european. 

Începând cu articolele din „Morgenbladet”, ale domnului Konstad, care 
păstrează, fără a mai îndrăzni să le exprime, sentimente de simpatie revizionistă, se 
pot spicui fraze ca acestea: „Faptul că Regele Carol şi domnul Titulescu, precum şi 
Prinţul Starhemberg au avut întrevederi cu oamenii politici francezi şi englezi, are 
o importanţă capitală, căci totul ne îndeamnă să credem că problema Habsburgilor 
este la ordinea zilei. Este cert că Austria trebuie să poată fi liberă de a-şi dărui sau 
nu o dinastie, dar e tot atât de cert că ţările Micii Înţelegeri nu vreau să vadă acea 
dinastie nici la Viena, nici la Budapesta. Nu va servi, deci, la nimic ca Franţa să 
privească cu simpatie pe Habsburgi. Se zice că Prinţul Starhemberg a făcut 
cunoscut Arhiducelui Otto că va mai avea de aşteptat încă cel puţin zece ani şi că 
liderul Micii Înţelegeri, domnul Titulescu, a rămas mai intransigent decât niciodată”. 

Organul naţionalist „Tidens Tegn” consideră că lumea se află în ajunul unor 
evenimente decisive, graţie extraordinarei activităţi diplomatice desfăşurată zilele 
acestea la Paris. Subliniind absenţa germanilor şi italienilor, ziarul afirmă că 
„diplomaţia franceză caută, de acord cu cea engleză, înfăptuirea marelui vis al lui 
Barthou, constituirea unui sistem francez de pacte, cuprinzând întreaga Europă. 
Laval, care încerca o apropiere franco-germană, întârziase înadins ratificarea 
Acordului franco-rus. Actualul guvern a părăsit această linie de conduită, ratificarea va 
avea loc şi, totodată, se încearcă la Paris realizarea acordurilor ceho-rus şi ruso-
român. Mica Înţelegere va avea de aici înainte o colaborare mult mai intimă cu 
Franţa. Pe de altă parte, se lucrează cu sorţi de izbândă la intrarea Bulgariei în 
Înţelegerea Balcanică şi la o apropiere a Austriei de Mica Înţelegere. Cu alte cuvinte, 
se încearcă realizarea pactului danubian, pentru înfăptuirea căruia singurul factor 
dificil este Ungaria, care a rămas revizionistă”. 

Oficiosul „Arbeiderbladet” vorbeşte de lipsa de coeziune care caracterizează 
şi domină politica externă a Europei burgheze şi recunoaşte, cu atât mai mult, 
importanţa convorbirilor politice din Londra şi din Paris. Întâlnirea atâtor 
personalităţi eminente n-a fost datorată numai întâmplării, ci, mai ales, chestiunii 
austriece şi noii orientări a politicii franceze. „Franţa s-a întors la planul lui 
Barthou, de a încercui Germania războinică printr-un lanţ de state. Graţie 
convorbirilor de la Paris, se pare că s-au întărit inelele cele mai slabe ale acesti lanţ. 
România va încheia un acord militar cu Sovietele, în virtutea căruia trupele ruse ar 
putea trece, la nevoie, pe teritoriul românesc spre a veni în ajutor Cehoslovaciei. Se 
poate spera adeziunea Bulgariei la Înţelegerea Balcanică şi realizarea Pactului 
danubian. În acest chip, Germania ar fi împiedicată să pună mâna pe Austria. Altă 
dată, acesta era rolul Italiei, dar acum ea este într-atât de slăbită încât nu mai poate 
fi luată în consideraţie ca factor politic în Europa. În locul său, Rusia devine 
garanta statu-quo-ului în centrul european. Anglia, care nu poate permite Germaniei să 
domine în Europa Centrală (părere diametral opusă de cea a domnului Konstad) şi 
nici nu vrea să lase Italiei mâna liberă în sudul şi în centrul Europei, acceptă acest 
rol asumat de Rusia. Politica dusă astăzi de cei mai de seamă exponenţi ai Europei 
pacifiste, poate îndepărta pentru câţiva ani încă pericolul războiului”. 
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Cu titlul de simplă curiozitate, trebuie să fac menţiune la ştirile corespondentului 
din Londra al cotidianului „Aftenposten”, care, vorbind de chestiunile discutate la 
Paris şi la Londra, în care Augustul nostru suveran şi ministrul său al Afacerilor 
Străine au loc de figuri centrale, adaugă şi câteva cuvinte despre raporturile 
României cu Rusia. „În cercurile bine informate se afirmă – anunţă informatul 
corespondent – că discuţiile din Paris vor avea ca efect regularea definitivă a 
relaţiilor ruso-române. Până acum, o apropiere între România şi Rusia se izbise de 
chestiunea Basarabiei, România reclamând menţinerea suveranităţii sale asupra 
acestui teritoriu contestat, iar Rusia cerând plebiscitul”. 

Fără comentariu. Direcţia ziarului pare, totuşi, să-şi dea seama de 
inconvenientul ce-l pot reprezenta corespondenţii de acest soi, şi domnul Carl 
Huitfeldt, care venise astă toamnă la Bucureşti, a fost trimis de urgenţă la Paris 
pentru a organiza în capitala Franţei un oficiu serios de informaţii de politică 
străină al ziarului „Aftenposten”. 

Juraşcu 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 375/1, f. 38–41 

114 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA OSLO, DIMITRIE JURAŞCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 155, din 8 februarie 1936 
Înreg. la nr. 08 809, din 15 februarie 1936 

Programul de înarmare al Angliei 

Organul conservator „Morgenbladet” discută, sub semnătura domnului 
Konstad, vastul proiect de credite militare (300 milioane lire sterline, repartizate pe 
5 sau 6 ani) pe care Guvernul britanic îl va supune zilele acestea Parlamentului. O 
asemenea hotărâre, ce pare a corespunde unui puternic şi brusc sentiment de 
nesiguranţă, este explicată în modul următor: „Anglia neglijase într-atât, de la 
război încoace, problema forţelor sale militare încât, deodată, şi-a dat seama că, în 
cazul unui conflict cu Italia, ea ar ieşi cu totul slăbită şi zdruncinată, chiar de ar fi 
învingătoare. Acesta a fost motivul pentru care Sir Samuel Hoare acceptase 
propunerile domnului Laval, şi acesta a fost şi sensul frazei semnificative a 
domnului Baldwin în Camera Comunelor: «Dacă aş putea spune tot ce ştiu, nimeni 
în această sală n-ar mai putea fi în contra Guvernului»”. Un alt motiv, pe care 
domnul Konstad îl socoteşte important, ar fi faptul că Germania, cu care Anglia 
sperase să încheie noi pacte şi acorduri, i-a dat a înţelege că, deocamdată, n-ar mai 
fi dispusă să se angajeze, pe de o parte, fiindcă vrea să vadă, mai întâi, cine va ieşi 
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învingător din criza actuală, iar, pe de altă parte, fiindcă starea de slăbiciune a 
apărării militare britanice e prea mare, şi refacerea ar dura vreme prea îndelungată 
(După părerea Domniei Sale, Acordul naval din 18 iunie n-a fost decât primul act 
al unui program mai vast întrerupt pentru moment şi nu din pricina Angliei). 

„Planul Laval-Hoare s-a spulberat din cauza indiscreţiei funcţionarilor 
radicali de la Quai d’Orsay şi a doamnei Tabouis, dar aceasta n-a modificat politica 
Angliei căci domnul Eden, sosind la Foreign Office, pare să nu mai insiste pentru 
aplicarea de noi sancţiuni, cu toată activitatea actuală a comitetului din Geneva. S-ar 
putea ca în gândul Guvernului britanic dorinţa de reînarmare să aibă ca scop o 
acţiune mai hotărâtă în favoarea Societăţii Naţiunilor, dar, mai degrabă, poate – 
crede domnul Konstad – ar fi aspiraţia să ajungă, graţie argumentului forţei militare, la 
o înţelegere cu Germania asupra liniilor esenţiale ale politicii europene. 

Franţa se află însă pe un alt plan. Preocupată de propria sa securitate la 
răsărit, ea va ratifica în curând pactul său cu Rusia şi se va reveni astfel la situaţia 
antebelică a Germaniei, prinsă în cleştele franco-rus. Totodată, ţările Micii 
Înţelegeri, în special România şi Cehoslovacia, se apropie de Rusia, ca o garanţie 
împotriva Anschluss-ului şi [a] restaurării Hasburgilor. Această combinaţie 
serveşte interesele Franţei faţă de Germania, dar riscă să introducă o influenţă 
rusească nenaturală în centrul Europei. 

De aceea, Anglia, care în vara trecută abandonase Germaniei hegemonia în 
bazinul Balticii, ar dori să o poată considera ca un factor continental important, pe 
care să-şi bazeze politica sa tradiţională de echilibru cu sateliţii pe continent. Dar 
Germania, devenind tot mai puternică, nu va întârzia să formuleze la timp şi 
pretenţii coloniale. 

Pentru toate aceste motive multiple, Anglia are nevoie şi caută să-şi mărească 
puterea sa militară şi navală”, încheie articolul din „Morgenbladet”. 

Juraşcu 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 32, f. 95–97 

115 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VASILE STOICA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 438, din 8 februarie 1936 

Domnule Ministru, 

Am onoarea a pune sub ochii Excelenţei Voastre declaraţia făcută, în 7 
curent, de colegul meu sovietic, domnul Raskolnikov, presei bulgare, aşa cum o 
publică ziarele de aici. 
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Reprezentantul Sovietelor a vorbit cu entuziasm despre sentimentele lumii 
ruseşti pentru poporul bulgar. „La Moscova – spune domnul Raskolnikov – toţi 
aceia cu care m-am întâlnit de ultima oară, doreau să afle ceva despre bulgari şi 
despre progresul lor cultural şi economic. Toţi au rămas încântaţi când le-am spus 
că Bulgaria a făcut mari progrese în domeniul culturii, literaturii şi artei”. 

Reprezentantul sovietic speră că această simpatie, pe care o crede reciprocă, 
se va dezvolta şi va duce la o apropiere şi la o amiciţie mai strânsă a celor două 
popoare slave.  

„Rusia Sovietică – a zis Domnia Sa – ocupă în Europa o poziţie internaţională 
care-i permite să contribuie la garantarea păcii şi să colaboreze la restabilirea 
bunăstării generale a popoarelor europene”. 

În chestiunea convorbirilor care s-au dus zilele acestea la Paris, relativ la 
participarea Rusiei Sovietice la acţiunea Micii Înţelegeri pentru garantarea 
independenţei Austriei şi la asigurarea pe care a dat-o domnul Litvinov, că Rusia 
este gata de a contribui la garantarea păcii în acea parte a Europei, domnul 
Raskolnikov a declarat: „Rusia Sovietică este, într-adevăr, gata să acţioneze cu 
toate statele europene pentru garantarea păcii, deoarece politica sa este o politică de 
pace şi de pacificare. Noi avem diferite pacte de amiciţie şi de neagresiune cu 
vecinii noştri şi cu state mai îndepărtate. Toate aceste pacte sunt încheiate în 
numele păcii. Guvernul Uniunii Sovietice, dând concursul său tuturor care doresc 
pacea, rămâne, de fapt, în politica sa. Statul nostru nu urmăreşte nici un scop 
imperialist, ci, din contră, noi dorim să asigurăm toate popoarele şi să ajutăm 
fiecare popor să fie fericit în ţara sa şi să se dezvolte în linişte şi în pace. 

În special, în ce priveşte Bulgaria, pot să spun că noi urmărim cu interes 
dezvoltarea sa, că înţelegem situaţia dureroasă în care se află, dar că suntem 
convinşi, în acelaşi timp, că există toate condiţiile pentru ca ea să fie sigură în ce 
priveşte viitorul său. Dintre toate popoarele slave, pentru care avem sentimente de 
rasă, cel mai apropiat este poporul bulgar şi ca limbă şi în ce priveşte legăturile din 
trecut şi altele. Trebuie, deci, să dorim ca legăturile ce există între Uniunea 
Sovietică şi Bulgaria să se dezvolte în mod fericit. Acest lucru va fi profitabil 
pentru ambele popoare. Noi ne amintim marile nedreptăţi făcute Bulgariei de 
guvernele ţariste, în momentele cele mai sublime ale luptelor naţionale. Poporul 
bulgar ţine la libertatea sa şi la pământul său. Cu conştiinţa ce o are despre sine, 
viitorul său este asigurat. În ce mă priveşte, eu admir sforţările dumneavoastră 
pentru a vă restabili forţele, în general, şi situaţia economică zdruncinată, în 
special, şi de a colabora cu celelalte popoare pentru pace şi pentru pacificarea vieţii 
europene. Toate acestea constituie o garanţie pentru un viitor mai fericit al 
poporului bulgar”. 

Întrebat asupra posibilităţii creării unor legături culturale între cele două state, 
domnul Raskolnikov a declarat: „Cum am spus şi mai înainte, progresul Bulgariei – 
vorbesc despre Bulgaria postbelică – în domeniul literaturii şi al artei este de 
necrezut. Aveţi scriitori distinşi, artişti mari, savanţi mulţi. Savantul vostru, Kostov, 
lucrează la noi, şi profesorul Stranski va lucra, de asemenea, la noi, în Urali. Sunt 
sigur că acesta va găsi tot concursul la învăţaţii noştri, pentru înlesnirea misiunii sale. 
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Acest progres al dumneavoastră nu este cunoscut în Rusia. Se cunosc acolo 
câţiva clasici ai literaturii bulgare; operele noi nu sunt cunoscute. Iată, deci, un 
câmp de acţiune pentru apropierea şi cunoaşterea dezvoltării culturale a celor două 
popoare. Către 20 februarie, va veni în Bulgaria marele nostru compozitor Profirie 
Prokofievici83. Astfel de vizite şi de cunoaşteri reciproce nu pot fi decât de folos 
pentru cele două ţări”. 

Fiind întrebat despre acţiunea Internaţionalei a treia, ministrul sovietic a 
declarat: „Internaţionala a treia n-are nimic comun cu Guvernul Uniunii Sovietice. 
Acest lucru a fost declarat de mai multe ori, îl repet şi eu. La Bruxelles, se află 
centrala Internaţionalei a doua. Nimeni, totuşi, nu face răspunzătoare Belgia pentru 
politica şi acţiunea acelei internaţionale. Guvernul sovietic nu are nicio legătură cu 
Internaţionala a treia”. 

Declaraţiile de mai sus ale domnului Raskolnikov au fost primite de presă şi 
de opinia publică bulgară cu o politeţe rezervată, date fiind pericolul comunist din 
Bulgaria, cât şi de amintirea legăturilor istorice şi sufleteşti cu Rusia ţaristă. 

S-a subliniat, totuşi, în puţinele comentarii făcute de presă, faptul 
îmbucurător al „evoluţiei” Rusiei Sovietice spre democraţia constituţională. Redau, 
în acest sens, câteva aprecieri caracteristice ce găsesc în editorialul lui „Zora” de 
azi, semnat de cunoscutul ziarist bulgar, domnul Krapcev: „După o rătăcire de 
cincisprezece-douăzeci de ani, Sovietele ajung acolo de unde trebuiau să plece. La 
ce au fost oare necesare devastările şi vărsările de sânge din Rusia, când aceasta 
putea să meargă, de la început, drept spre ordinea de stat de mâine? Nu se ştie dacă 
Sovietele se vor întoarce la un regim constituţional anul acesta, cum scrie presa 
engleză, sau dacă o vor face la anul, dar sigur este că Rusia va ajunge acolo. Nu 
este îndoială că nici regimurile contituţionale nu sunt ideale şi că îşi au defectele 
lor. Omenirea însă n-a conceput nimic mai bun decât guvernarea controlată în mod 
legal. Absolutismul luminat a fost răsturnat de revoluţii, deoarece guvernarea 
monarhilor luminaţi nu era controlată. Conducerile necontrolate nu pot merge 
departe, ele fiind legate de anumite persoane. Sovietele evoluează repede; politica 
lor internă şi politica lor externă evoluează sub ochii noştri. Citiţi numai declaraţiile 
de ieri seara ale domnului Raskolnikov, care vorbeşte despre «sentimentele de rasă»! 
Aceasta constituie un mare progres, de care ne putem bucura. 

Nu încape îndoială că modificarea politicii interne a Sovietelor va avea 
repercusiune în lumea întreagă”. 

În altă ordine de idei, şi anume în ce priveşte politica internă bulgară, 
subliniez faptul că cenzura a lăsat să se tipărească aprecierile de mai sus asupra 
regimurilor personale, necontrolate în mod legal. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 
Stoica 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 4, f. 44–48 
                                 

83 Diplomatul român comite o eroare. Este vorba despre compozitorul sovietic Serghei 
Sergheevici Prokofiev. 
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116 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Paris 
T.84 nr. 37, din 9 februarie 1936, ora 04.30 
Înreg. la nr. 7 679, din 10 februarie 1936 
Strict confidenţial. 

Numai pentru preşedintele Consiliului de Miniştri şi pentru miniştrii Savel Rădulescu 
şi Constantin Arion. 

În aşteptarea expunerii orale ce voi face la înapoierea mea în ţară, dau un 
rezumat al principalelor conversaţii ce au avut loc la Londra şi la Paris. 

Chestiunea Habsburgilor 

Din convorbirile avute cu cancelariile din Londra şi din Paris, precum şi cu 
Prinţul Starhemberg, rezultă că Mica Înţelegere a obţinut un câştig net, dar, 
bineînţeles, provizoriu, pentru punctul ei de vedere. Net, pentru ca atât cercurile 
răspunzătoare din Londra cât şi cele de la Paris şi-au manifestat ostilitatea 
împotriva unei întoarceri a Habsburgilor. Provizoriu, pentru că, oricare ar fi asigurările 
ce le vom obţine, nu trebuie să închidem ochii, ci să ne dăm seama că chestiunea se 
poate pune la fel ca în trecut. 

În convorbirea ce Prinţul Starhemberg a avut cu mine, el mi-a declarat că, 
deşi este monarhist şi deşi voieşte pe Otto de Habsburg ca împărat al Austriei, el 
foarte bine îşi dă seama că lucrul nu este posibil, deoarece Mica Înţelegere va 
mobiliza, iar Otto de Habsburg ar cădea. Or, după căderea lui Otto de Habsburg va 
veni, cu siguranţă Anschluss-ul. Deşi sunt partizan al revenirii Habsburgilor, mi-a 
spus Prinţul Starhemberg, îmi dau seama că lucrul nu este posibil şi că un gest 
greşit al lui Otto de Habsburg poate pune în discuţie nu numai regimul din Austria, 
ci însăşi existenţa Austriei. De aceea, eu doresc să-l văd pentru ca să-l sfătuiesc să 
nu se întoarcă în Austria, ci să se ocupe de altceva ca, de pildă, o călătorie în jurul 
Pământului. Întrebând pe Prinţul Starhemberg câtă vreme consideră el chestiunea 
Habsburgilor ca titlu actual, el mi-a răspuns: „Mai mulţi şi poate totdeauna”. El 
adaugă că nu se va face nimic în această chestiune fără ca un acord prealabil să nu 
se fi stabilit cu Mica Înţelegere. 

I-am răspuns că consimţământul Micii Înţelegeri nu-l va avea niciodată şi că 
poziţia noastră, recent definită la Bled85, este definitivă, dar că iau act că nu se va 
încerca întoarcerea Habsburgilor fără consimţământul nostru. Declaraţii analoge a 
                                 

84 Documentul a fost editat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice (nota 16), 
p. 718-722. 

85 Vezi nota 16, documentul nr. 15. 
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făcut Prinţul Starhemberg şi oficialităţii britanice, şi, în special, lui Flandin. Este 
adevărat că, atunci când a fost vorba să dea publicităţii în presa austriacă 
declaraţiile în chestiunea Hbasburgilor şi s-a citit chiar lui că nimic decisiv nu se va 
putea face fără ca Guvernul austriac să se fi pus în raport cu puterile europene, 
Prinţul Starhemberg a fost mai restrictiv. Nu este mai puţin adevărat însă că, pentru 
prima dată, un reprezentant al Guvernului austriac iese din doctrina că în 
chestiunea regimului intern al Austriei nu are să se amestece nimeni şi că o 
consultare cu puterile europene se impune. 

Aceasta dovedeşte că limbajul ce s-a ţinut Prinţului Starhemberg la Paris şi la 
Londra a fost de natură a nu încuraja întoarcerea Hasburgilor, despre care nu-mi 
fac nici o iluzie pentru viitor. Dar, producându-se un prim pas, cât de timid, al 
Austriei spre teza Micii Înţelegeri, oricare mi-ar fi temerile personale, sunt dator să 
înregistrez. Ţin să adaug că în audienţa ce am avut la Majestatea Sa Regele Eduard, 
convorbirea s-a purtat îndelung şi asupra chestiunii Habsburgilor. Fiind întrebat de 
MS Regele Eduard pentru ce Mica Înţelegere este împotriva Habsburgilor, am 
dezvoltat pe larg argumentele noastre. Şi am conchis astfel: „Niciodată statele 
Micii Înţelegeri nu vor putea face ceva pentru Austria Habsburgică, pentru că 
opiniile noastre publice nu ar permite aceasta. Prin urmare, ca antidot împotriva 
Anschluss-ului, Marea Britanie are de ales între un om şi trei armate”. 

Alteţa Sa Regală, Principele Paul al Iugoslaviei, mi-a declarat că pentru 
dânsul activul cel mai net al convorbirilor de la Londra şi de la Paris este regresul 
momentan al chestiunii restaurării Habsburgilor. Sa urăm să fie aşa! 

Chestiunea Anschluss-ului 

Prima chestiune pe care mi-a pus-o Flandin a fost aceea de a se şti, odată ce 
întoarcerea Habsburgilor este înlăturată, ce va face Mica Înţelegere împotriva 
Anschluss-ului? Am răspuns: „Ce va face Franţa?”. Flandin a răspuns în aşa fel 
încât, fără să se angajeze în formă, a dat să se înţeleagă că chestiunea Anschluss-
ului ar fi un casus belli. Am răspuns că pentru Mica Înţelegere Anschluss-ul ar fi o 
chestiune europeană, iar nu una locală, şi, ca atare, trebuie dată o soluţie care să 
angajeze puterile mari. Am spus: „Dacă Franţa nu mobilizează contra Anschluss-ului, 
ar fi o nebunie să ne aventurăm noi, Mica Înţelegere singură, într-un război cu 
Germania. Dacă Franţa mobilizează, atunci chestiunea Anschluss-ului devine unul 
din aspectele războiului general. În consecinţă, Mica Înţelegere îşi va face datoria 
sub condiţia ca pe frontul ei să se trimită efective suficiente ca să putem rezista. 
Chestiunea, în ipoteza că Franţa consideră Anschluss-ul ca un casus belli, este, 
deci, o chestiune de convenţie militară, unde Statele Majore naţionale trebuie să-şi 
spună cuvântul, pentru că numai ele pot şti în ce condiţii securitatea fiecăreia din 
ţările noastre poate fi apărată cu folos”. 

Un răspuns analog a fost dat şi de ceilalţi aliaţi ai noştri din Mica Înţelegere. 
Voi adăuga că Alteţa Sa Regală Principele Paul a declaratat că dacă Anschluss-ul 
este un casus belli pentru Franţa, armata iugoslavă se va afla acolo unde se află 
armata franceză. 
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Cum suntem în perioada electorală, cum opinia publică franceză este, pentru 
moment, complet dezaxată şi nu ar vedea cu ochi buni nici un angajament care ar 
duce Franţa la un război, lucrurile stau, pentru moment, pe loc. Trebuie să adaug că 
ele nu sunt încă destinate să rămână aici, deoarece există deja un angajament al 
Franţei de pe vremea lui Laval, cuprins în convenţia militară italo-franceză, de a 
intra în război pentru Anschluss şi a trimite chiar cinci divizii pe Brenner şi două 
divizii pe frontul iugoslav. Este drept că această convenţie militară nu are forţă 
obligatorie, căci convenţia politică cu Mica Înţelegere, de care depinde, nu a fost 
încă încheiată. Nu este însă probabil ca Guvernul actual sau cel ce îl va urma să 
facă mai puţin pentru Europa Centrală decât a făcut Laval, care nu ar fi foarte 
partizan al intervenţiilor în felul acesta. 

Partea tragică a situaţiei este că Franţa îşi va face datoria în caz când războiul 
ar izbucni, dar, din cauza opiniei publice complet dusă în spiritul de propagandă 
germană şi italiană, ea nu poate spune din vreme ce va face. Or, noi nu avem numai 
interesul să avem Franţa alături de noi în timp de război; interesul nostru este să nu 
avem război deloc. Din cauza opiniei publice, Franţa nu poate face această 
declaraţie astăzi. Aceasta ar putea induce în eroare Germania, calculând cu inerţia 
franceză în chestiunea Anschluss-ului ca şi în multe altele. Când Germania va 
realiza că s-a înşelat, va fi prea târziu căci suntem toţi în război. Chestiunea este 
atâta de... (lipsă în text) pentru noi toţi, încât am decis să intervenim continuu pe 
lângă toţi conducătorii politicii franceze, în scopul de a lămuri opinia publică 
franceză şi a permite declaraţii categorice, care, dacă sunt făcute în timp, pot 
singure să împiedice un gest german greşit. Pentru a sfârşi cu această chestiune, 
adaug că discuţiile cu privire la Anschluss sunt îngreunate din cauza lipsei Italiei, 
care nu se sfieşte să declare că nimic nu se poate face fără ea, atât timp cât nu i s-a 
dat satisfacţie în chestiunea abisiniană. 

În ce priveşte ştirile presei, că a fost vorba la Paris de substituirea Sovietelor 
în locul Italiei deficiente, ele sunt fanteziste. A fost vorba de adiţiunea unui concurs 
concret la cele pe care le aveam deja în vedere, şi anume, concursul sovietic, dacă 
Beneš ar putea să obţină la Moscova ca pe baza tratatului de asistenţă mutuală, 
Sovietele să combată Anschluss-ul. Sovietele, cel puţin până azi, nu s-au arătat 
foarte entuziaste de perspectiva unei noi obligaţii de securitate în Europa Centrală, 
astfel încât reacţiile presei italiene împotriva URSS nu îşi au rostul şi sunt nefondate, 
căci nimeni nu poate să refuze cu temei un aliat în plus pentru o cauză comună. 

Convorbirea cu Hodža 

Hodža a sosit azi la Paris. M-a invitat imediat la dejun, de faţă fiind numai 
Osuski. Timp de trei ore am discutat toate chestiunile politice. Hodža doreşte ca 
Mica Înţelegere să se apropie de Austria în mod treptat şi pe bazele următoare: 

1. Încheierea unui tratat de arbitraj cu Austria de fiecare din cele trei state 
ale Micii Înţelegeri, tratatul având mai… (lipsă în text) un caracter politic 
decât juridic, în felul tratatelor de amiciţie perpetuă. 
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2. Crearea unei punţi între Mica Înţelegere economică şi Înţelegerea tripartită 
(Italia, Austria, Ungaria). Se va începe prin apropierea economică de 
Austria, lăsând uşa deschisă Ungariei pentru mai curând sau mai târziu. 

3. Prima etapă de apropiere economică cu Austria consistă într-o convenţie 
de nediminuare a contingentelor existente. Prin această convenţie avem 
intenţia de a se cristaliza statu-quo-ul economic actual, dar, în schimb, se 
ridică Austriei libertatea de mişcare, care îi permite acorduri economice 
mult mai intime cu Germania, fie cu Ungaria, fie cu Italia. Numai ulterior 
şi cu o Austrie imobilizată din punct de vedere economic s-ar putea trece 
de la partea negativă la o construcţie pozitivă. În orice caz, nimic nu 
împiedică că, chiar din timpul când aceasta primeşte convenţia să fie în 
vigoare, cei patru semnatari ai ei să-şi sporească între ei preferinţele. 

Numai după ce Hodža va avea consimţământul Guvernului din Bucureşti şi 
Belgrad va vorbi cu Schuschnigg pe aceste baze. El propune ca Bucureşti şi 
Belgrad să invite pe Schuschnigg pentru o vizită analogă celei făcute la Praga. Eu 
am făcut deja invitaţia de la Londra. Hodža mi-a spus că Stoiadinović este de acord 
să invite pe Schuschnigg la Belgrad. Din convorbirile mele cu Principele Paul nu 
am impresia că invitaţia la Belgrad ar fi foarte uşoară, dat fiind că Principele Paul a 
refuzat atât la Londra, cât şi la Paris să vadă pe Prinţul Stahemberg. În urma 
călătoriei lui Hodža la Belgrad, sper însă că lucrurile se vor aranja în sensul celor 
comunicate de Stoiadinović lui Hodža. 

Hodža mi-a spus că va veni la Bucureşti peste câtva timp şi mi-a confirmat că 
prima vizită oficială a lui Beneš, ca preşedinte al Republicii cehoslovace, va fi 
făcută Majestăţii Sale Regele Carol. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 244–2 249 

117 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA MOSCOVA, ION POPESCU-PAŞCANI, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 451, din 9 februarie 1936, ora 17.00 
Înreg. la nr. 7 288, din 10 februarie 1936 

Ţin a scoate în evidenţă atenţia cu care cercurile politice şi presa de aici au 
urmărit conversaţiile care au avut loc la Paris. De asemenea, s-a acordat cuvenita 
importanţă vizitei MS Regelui şi întrevederilor avute de Excelenţa Voastră cu 
oamenii de stat francezi. 
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Presa sovietică, care, de obicei, în astfel de ocazii, este destul de avară, de 
data aceasta a publicat zilnic dările de seamă şi comentariile corespondenţilor 
respectivi din Paris asupra acestor conversaţii. Interesul arătat de Soviete pentru 
evenimentele de la Paris este, de altfel, explicabil dat fiind că urmăresc aceeaşi 
politică de pace şi de securitate. 

Popescu-Paşcani 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Paris, domnului ministru Titulescu. 
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118 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

T. nr. 3 824, din 10 februarie 1936, ora 15.00 
Foarte confidenţial. 

A se comunica şi domnului preşedinte de Consiliu de Miniştri şi domnului 
ministru al Comerţului. 

Un vechi prieten din Ministerul Economiei Naţionale îmi comunică că la 
ministerul său se lucrează la un plan de intensificare al relaţiilor economice 
germano-române, având ca obiect principal o colaborare mai strânsă în vederea 
punerii în valoare a bogăţiilor noastre naturale, ţinând seama şi de dorinţele 
noastre. Acest prieten este dispus a face sugestii, ţinând seama şi de dorinţele 
noastre. În acest scop, rog a mi se da de urgenţă instrucţiuni în ce domenii ale vieţii 
noastre economice, Guvernul nostru socoteşte că o asemenea colaborare ar fi mai 
urgentă şi mai conformă cu interesele noastre. În aşteptarea acestor intrucţiuni, 
dacă îmi este îngăduit să exprim o părere, socotesc că o asemenea colaborare ar fi 
profitabilă pentru noi, mai ales întru promovarea agriculturii noastre, în domeniul 
electrificării ţării şi al industriei noastre miniere. 

Stăruiesc asupra caracterului confidenţial al acestei telegrame. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 75, f. 19 
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119 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Paris] 
T. nr. 39, din 10 februarie 1936, ora 18.40 
Înreg. la nr. 7 691, din 11 februarie 1936 

Ca răspuns la telegrama nr. 7 19286.  
Rog a transmite domnului Filotti următoarele:  
Nu am discutat nici de data aceasta Pactul de asistenţă mutuală cu Rusia 

Sovietică. Suntem exact pe poziţia discursului meu din Cameră87. 

Titulescu 
AMAE, Fond 71 URSS, vol. 83, f. 221 

120 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 181, din 10 februarie 1936, ora 22.10 
Înreg. la nr. 7 694, din 11 februarie 1936 

Informaţiile primite de la Cerutti, după conversaţiile cu Excelenţa Voastră şi 
cu Flandin, par a fi împrăştiat în bună parte neliniştea cercurilor oficiale în privinţa 
activităţii diplomatice recente de la Paris. Totuşi, într-o conversaţie de astăzi cu 
baronul Aloisi am putut constata că la Palazzo Chigi se menţine impresia că noi am 
fi căutat să înlocuim Italia cu Sovietele în bazinul dunărean. Chiar dacă aceasta nu 
s-ar fi făcut sub forma unui pact regional împreună cu Sovietele, ci prin aplicarea 
securităţii colective, după opinia italiană consecinţa ar fi fost aceeaşi. 

Am arătat lui Aloisi că este vorba de două chestiuni deosebite. Italia afirmă 
că este prezentă în Europa Centrală şi dunăreană şi că conflictul din Africa nu a 
micşorat eficienţa ei militară. O credem. Dar prezenţa ei rămâne principială. Nu din 
vina noastră discuţiile pentru Pactul dunărean nu au dat rezultate mai clare, iar 
astăzi, dacă întrebăm Palazzo Chigi ce atitudine are faţă de pactul sus menţionat, 
răspunsul invariabil este că atâta timp cât durează războiul african şi sancţiunile, 
                                 

86 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
87 Vezi textul acestui discurs în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 

p. 707–712. 
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orice discuţie cu Italia privitoare la Europa Centrală este imposibilă. Prezenţa 
principială a Italiei în această regiune a continentului se traduce, deci, printr-o 
absenţă de fapt sub raportul colectiv. Este logic şi legitim pentru noi să ne întrebăm 
în această situaţie ce facem în ipoteza unei primejdii. Dacă noi ne-am angaja în 
acţiunea de siguranţă colectivă, nu am făcut-o contra Italiei. Nu avem nici interese 
imperiale, nici interese coloniale. Am făcut-o pentru menţinerea unui pact care 
garantează interesele noastre vitale. Azi, când atâtea state înţeleg să realizeze 
securitatea colectivă, când statele vecine, de acord cu aliaţii lor, şi-au promis 
asistenţă mutuală în Marea Mediterană, este normal să cercetăm dacă securitatea 
colectivă se va aplica la nevoie şi în Europa dunăreană. Faţă de ţările noastre nu 
este numai un drept, ci o datorie. Aceasta nu înseamnă eliminarea Italiei.  

Oficial nu ştiu exact ce anume s-a discutat la Paris şi în ce limite dar, cred că 
faţă de absenţa Italiei nu putem pierde, în acelaşi timp, şi avantajul unei asistenţe 
regionale pe care ea ne-o refuză şi beneficiile unei securităţi colective pe care ea o 
priveşte cu bănuială. 

Baronul Aloisi mi-a replicat că Italia rămâne prezentă pe Dunăre căci 
geografia îi dictează acţiunea ei diplomatică şi păstrează toată eficacitatea militară 
în Europa, doreşte să rămână credincioasă frontului de la Stresa şi este dispusă să 
realizeze Pactul dunărean. Dar discuţiile n-ar putea fi reluate la punctul unde au 
fost întrerupte. Pentru Italia sancţionată nu este posibil astăzi să negocieze în 
condiţii normale. Faţă de îndoielile de la Ligă, ea va cere mai târziu revizuirea 
procesului ei cu Abisinia. Pentru moment însă, cât durează conflictul ei, nu se pot 
redeschide, în vechile condiţii, discuţiile unui pact dunărean. De aceea, o soluţie a 
conflictului cu Abisinia este necesară, în primul rând. Deocamdată, însă este exclus 
ca Italia să ia vreo iniţiativă şi nu admite noi sugestii nici de la Londra sau Paris, 
deşi se constată mai multă moderaţie în Anglia, şi Flandin afirmă că va continua 
politica lui Laval. Operaţiunile militare care nu se vor opri chiar în epoca ploilor 
[sic!], vor grăbi poate o soluţie. 

În ce priveşte asigurările lui Starhemberg, relative la Restauraţie, baronul 
Aloisi are impresia, după informaţiile primite, că acesta s-ar fi angajat ca Austria, 
deşi consideră Restaurarea Habsburgilor ca o chestiune internă, nu face nici un pas 
fără „Acordul statelor succesoare”. Declaraţiile ulterioare ale lui Starhemberg şi 
reacţia presei vieneze au creat însă şi pentru baronul Aloisi oarecare confuzie în ce 
priveşte asigurările lui Starhemberg. 

Baronul Aloisi mi-a spus că mi-ar fi obligat dacă i-aş putea da informaţii 
autentice despre acţiunea Excelenţei Voastre la Paris, atât în ce priveşte noua fază 
în Europa Centrală, cât şi Restaurarea Habsburgilor. 

Aş fi recunoscător Excelenţei Voastre dacă, în vederea acţiunii mele aici, ar 
binevoi să-mi comunice informaţiile necesare. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Paris, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 66–69 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 173

121 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERNA, MIHAIL BOERESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 201, din 10 februarie 1936 
Înreg. la nr. 00 804, din 15 februarie 1936 

Un comunicat al Departamentului economiei publice în legătură cu eventuala 
reluare a relaţiilor economice cu URSS 

Domnule Ministru, 

Precum raportam Excelenţei Voastre într-un precedent raport (nr. 7788, din 
16 ianuarie a.c.), chestia reluării relaţiilor diplomatice sau chiar numai economice 
între Elveţia şi URSS revine periodic la suprafaţă, şi ea a fost din nou pusă în 
discuţie zilele acestea, cu ocazia unui proiect de contract ce marea firmă de 
ceasornice „Tavannes Watch Co” dorea să-l încheie cu URSS. 

Reamintesc că majoritatea opiniei publice elveţiene, pentru motive de ordine 
morală şi politică, este opusă reluării relaţiilor diplomatice elveto-sovietice, precum 
am arătat-o în diferite rânduri. Se zice aici, în general, că ţările care au reluat relaţii 
normale cu URSS n-au avut economiceşte nici un profit, deci interesul economic 
fiind pentru Elveţia singurul motiv de a relua, eventual, relaţiile normale cu URSS, 
nu se vede deocamdată nevoia, până la dovada contrară, de a apuca pe acea cale. 

Pentru a susţine inutilitatea reluării, chiar numai a unor relaţii economice cu 
Sovietele, se invocă diferite motive: lumea a avut mari iluzii despre forţa de 
cumpărare a URSS, iluzii întreţinute de o propagandă dibace, arătând că 
debuşeurile sovietice sunt imense „într-o ţară de 40 de ori mai populată ca Elveţia”. 

La acest argument cei ce se opun aici răspund că nu trebuie uitat faptul că 
totalul comerţului extern al URSS este abia superior celui elveţian, deşi pentru o 
populaţie de numai 4 milioane! Se invocă aici formidabila datorie publică 
sovietică, din care rezultă că, în alegerea debuşeurilor, chestia „preţurilor” joacă un 
rol de căpetenie şi obligă Guvernul sovietic să dea preferinţă ţărilor ce pot produce 
şi vinde ieftin, ceea ce, se ştie, că nu este cazul pentru Elveţia! Dar se mai invocă 
aici contra reluării relaţiilor cu URSS un argument important, de care cei interesaţi 
în Elveţia nu vor să ţină seama: faptul că Guvernul sovietic s-a servit – în ţările cu 
care a reluat relaţii normale – de comerţul său extern ca mijloc de presiune şi de 
propagandă internă, şi, pe de altă parte, odată relaţiile normalizate, s-a constatat, pe 
baza statisticilor, că comenzile ce Sovietele se angajau să le facă în acele ţări, se 
coboară la cifre chiar inferioare celor de înaintea restabilirii relaţiilor! Statele Unite 
şi Franţa sunt dovezi ce ilustrează prin statisticile lor comerciale cu URSS 
argumentul de mai sus. 
                                 

88 Vezi documentul nr. 50. 
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Din statisticile americane, reiese, de exemplu, că mişcarea schimburilor între 
Rusia şi Statele Unite a scăzut cu 9,5 milioane ruble aur, din 1932 până la 1934. 
Chiar şi importurile americane singure în Rusia, în decursul acestei perioade, au 
scăzut de la 24,2 la 16,1 milioane ruble aur. 

Acelaşi fenomen se observă în Franţa. La începutul anului 1934, conducătorii 
de la Moscova au amăgit pe francezi, promiţându-le un spor de 250 milioane de 
franci, cel puţin în ceea ce priveşte cumpărăturile. În realitate, Rusia s-a aranjat aşa 
ca să vândă cât mai mult Franţei şi să cumpere cât mai puţin. În 1934, Franţa a 
cumpărat pentru 418 milioane din Rusia, iar aceasta a comandat în Franţa mărfuri 
numai pentru 103 milioane. De atunci, Rusia a consimţit un efort până la suma de 
155 de milioane, în timp ce Franţa, mai prudentă, a scăzut importul la 327 de 
milioane. Cu toate acestea, balanţa comercială a rămas favorabilă Moscovei, care 
are nevoie urgentă de devize străine. 

Precum se vede din cele spuse ce preced, atmosfera în Elveţia rămâne dârz 
ostilă unei reluări de relaţii, chiar numai economice cu URSS, şi aceasta continuă a 
fi opinia atât a Guvernului, cât şi a majorităţii presei etc., fireşte cu excepţia 
extremiştilor. 

În asemenea condiţii, proiectul de contract ce firma „Tavannes Watch Co” 
dorea să-l încheie cu Sovietele, nu putea avea sorţi de izbândă, precum se vede din 
comunicatul oficial al Departamentului economiei publice ce urmează şi care a fost – 
după multe discuţii, se pare – dat publicităţii, la 8 februarie a.c. 

Iată textul comunicatului dat presei de zisul Departament:  
În octombrie 1935, reprezentanţi ai firmei „Tavannes Watch Co” s-au adresat 

din propria lor iniţiativă Departamentului federal al economiei publice pentru a 
discuta posibilitatea sporirii relaţiilor industriei de oroloage elveţiene cu Rusia. 
Aceşti reprezentanţi au declarat că au avut ocazia să încheie un contract important 
şi avantajos, dar că ruşii puneau condiţia că firmele interesate să le procure 
mijloacele tehnice necesare spre a fabrica ei înşişi, în ţara lor, ceasuri de un tip 
determinat. Chiar de la prima întrevedere, reprezentanţii fabricii au declarat că nu 
vor încheia nici un contract fără asentimentul autorităţii federale. Departamentul 
economiei publice nu a lipsit să-i pună în gardă în contra oricărei operaţiuni care ar 
avea ca efect transplantarea în străinătate a acestui produs specific elveţian. 
Reprezentanţii fabricii au răspuns că se vor abţine de la tot ce ar putea strica 
interesele generale ale orolegeriei elveţiene. 

La 21 ianuarie 1936, fabrica a trimis spontan Departamentului un proiect de 
contract, care părea să deschidă perspective favorabile acestei industrii elveţiene, 
dar care conţinea o clauză în virtutea căreia firma elveţiană trebuia să se angajeze 
de a furniza Rusiei datele tehnice necesare pentru ca ea să poată fabrica un ceas de 
un anumit calibru. Această clauză putea fi punctul de plecare ale unei transplantări 
progresive a industriei de orologerie în străinătate. 

Acest comunicat a fost binevenit şi apreciat de marea majoritatea a opiniei 
publice, căci a pus capăt unei controverse ce ameninţa să se agraveze, graţie 
propagandei ce cu multă dibăcie o întreţin cei direcţi interesaţi. 
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Situaţia rămâne, deci, aceeaşi ca şi atitudinea Consiliului Federal în această 
gingaşă chestie a reluării relaţiilor normale cu URSS, care nu prezintă, în aprecierea 
dirigenţilor de aici, decât dezavantaje, atât politice – înlesnirea propagandei 
sovietice –, cât şi economice – rezultate cu totul inferioare celor promise sau 
scontate. Este interesant, din punctul de vedere psihologic-politic, de constatat, că, 
în momentul când Rusia Sovietică şi-a normalizat relaţiile cu aproape toate ţările şi 
când pare a fi chemată să joace din ce un rol mai important pe planul internaţional, 
mica Elveţie are curajul să-şi menţină atitudinea ei dârz ostilă faţă de URSS! 

Cât însă va mai dura? Poate cât va putea menţine şi paritatea aur a monedei sale! 

Boerescu 
[Note marginale:] 
Direcţia politică. La Direcţia Economică. 16 februarie 1936. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 53, f. 292–297 

122 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE  

DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA BERLIN, VINTILĂ PETALA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 264, din 10 februarie 1936 
Înreg. la nr. 8 077, din 12 februarie 1936 
Confidenţial. 

Politica externă a Germaniei şi discuţiile diplomatice de la Paris. Întrevederea 
Neurath-Eden 

Domnule Ministru, 

Ca şi toţi ceilalţi reprezentanţi ai guvernelor străine, trimişi în misiune 
specială la Londra, baronul von Neurath a avut mai multe întrevederi cu domnul 
Eden şi cu diverse personalităţi britanice. Spre deosebire însă de alte întrevederi 
similare, despre acestea nu s-a vorbit decât foarte puţin; presa germană nu a făcut 
decât să le înregistreze sub forma unei note informative oficioase. 

Această deosebită discreţie, comparată cu importanţa uneori exagerată care se 
acordă la Berlin oricărei luări de contact între personalităţi germane şi străine, chiar 
când este vorba numai de ziarişti sau foşti luptători, apărea de la început ca 
semnificativă: Guvernul german nu credea, de astă dată, că ar fi cazul de a insista 
prea mult asupra convorbirii Neurath-Eden. 
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Cu toată disciplina severă care împiedică orice ecou personal la Auswärtiges 
Amt, în afară de versiunile oficiale, reproduse în mod stereotip de funcţionarii 
superiori ca şi de presa berlineză, nu s-a putut înlătura impresia că ministrul 
german s-a înapoiat la Berlin nemulţumit de schimbul de vederi avut cu colegul său 
englez. Domnul Eden ar fi reproşat baronului von Neurath, în termeni destul de 
precişi, caracterul negativ al politicii externe urmate de Reich. Înlăturarea metodică 
a tuturor formulelor de cooperare internaţională şi, pe de altă parte, înarmarea din 
ce în ce mai intensă a Germaniei, creează în Marea Britanie un curent cu totul nou 
şi în care Guvernul parlamentar de la Londra trebuie să se încadreze, ceea ce, în 
mod fatal, împiedică orice apropiere sau chiar destindere între cele două mari 
puteri. 

Reproşurile engleze pentru politica negativă a Reich-ului 

Domnul Eden a reproşat, în special, ministrului de Externe al Reich-ului 
faptul că, mai ales, de la începerea ostilităţilor în Abisinia, Germania se foloseşte 
de laitmotivul „primejdioasei situaţii internaţionale”, pentru a sta într-o rezervă, de 
fapt, ostilă, faţă de orice încercare de aranjamente continentale şi delimitare de 
înarmări. Din acest punct de vedere, proiectatul pact aerian, trecut la dosar de 
Guvernul de la Berlin, nu face decât să sublinieze recenta campanie de presă din 
Germania asupra validităţii întregului Acord de la Locarno. La Ambasada Franţei, 
mi s-a afirmat că şeful responsabil al Foreign Office-ului a susţinut din nou faţă de 
ministrul Reich-ului perfecta corectitudine a aranjamentelor de ordin tehnic, militar 
şi naval, discutate cu Franţa şi care se refereau numai la politica de execuţii a 
hotărârilor Societăţii Naţiunilor în bazinul mediteraneean, fără a influenţa prin 
aceasta echilibrul Pactului locarnian. 

Tema raporturilor anglo-germane 

Cel mai important element al discuţiei Eden-Neurath ar fi fost sublinierea, 
din partea conducătorilor diplomaţiei engleze, a necesităţii pentru Marea Britanie 
de a garanta actuala ordine de lucruri şi de a întări cât mai mult principiul 
securităţii colective. Se pare că această concluzie, deşi pătrunsă de cunoscutul spirit 
de compromis englez, ar fi lăsat să întrevadă baronului von Neurath numai două 
posibilităţi pentru viitor: 

a) Reîntoarcerea Germaniei spre colaborarea cu puterile occidentale, pe o 
cale care să o apropie de Geneva, formulă care nu ar fi lipsită de 
posibilitatea unor reale avantaje. 

b) Perfectarea unui sistem continental în absenţa Germaniei şi care chiar 
fără a fi îndreptat împotriva Reich-ului, nu ar face decât să agraveze 
izolarea sa actuală. 

Domnul von Neurath s-a întors astfel la Berlin cu dovada că actuala poziţie 
de aşteptare a Germaniei nu va putea fi menţinută în mod nelimitat fără primejdii 
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sau dezavantaje reale. Ea a realizat până acum, după cum nu am lipsit să semnalăm 
la timp în rapoartele noastre anterioare reale beneficii. Aceste beneficii par a 
deveni însă în fiecare zi mai precare prin progresele evidente ale ideii de securitate 
colectivă şi, implicit, prin regruparea de forţe pe care le determină. 

Ministrul german, ca şi întregul guvern al Reich-ului, este silit astfel să 
înregistreze chiar acest moment o complexă activitate internaţională, la care ei nu 
participă, dar pe care ei o judecă în schimb cu prea puţină seninătate. 

Germania surprinsă de amploarea discuţiilor de la Paris 

Din acest punct de vedere, adevăratele conferinţe diplomatice care au avut 
loc atât la Londra, cât şi la Paris au fost urmărite aici cu un interes din cele mai vii. 
Toate marile probleme ale politicii europene erau readuse în discuţie între cei mai 
calificaţi bărbaţi de stat, probleme care pot fi considerate ca vitale pentru viitorul 
Reich-ului, fără ca reprezentanţii săi să aibă alt rol decât acela de informatori 
discreţi. Putem afirma cu certitudine că amploarea discuţiilor ce au avut loc în cele 
două capitale apusene a surprins, de fapt, atât pe conducătorii politici ai Reich-ului, 
cât şi opinia publică germană. Nimeni nu s-a aşteptat aici ca după o destul de lungă 
perioadă de inactivitate diplomatică, în care formulele cunoscute ale unor acorduri 
regionale sub semnul securităţii colective „fuseseră în mod fericit lăsate deoparte” 
ele să fie readuse azi cu atâta hotărâre pe planul actualităţii. 

Prima reacţie a presei germane 

Această surpriză şi-a găsit ecoul în presa germană, care, încă de la 29 
ianuarie, a dat dovadă de o reală dezorientare. Ea a început prin considerente 
oarecum ironice, arătând cât de neaşteptată era transformarea „unui cortegiu de 
înmormântare într-o conferinţă diplomatică”. 

Au urmat apoi câteva zile în care, înregistrându-se ştirile contradictorii ce 
veneau de la Londra şi de la Paris, se formulau tot felul de ipoteze, se minimaliza 
sau se exagera importanţa discuţiilor, evitându-se însă de a se trage vreo concluzie 
sau de a se lua de fapt o poziţie precisă. De această epocă de informare am 
beneficiat, într-o oarecare măsură, şi noi, întrucât nu s-a desemnat nici un atac 
direct la adresa eventualelor acorduri cu Rusia Sovietică, redactorii politici 
mulţumindu-se a pune un semn de întrebare sau de a-şi exprima nedumerirea 
asupra sensului lor. 

Ce contează acum un rezultat negativ 

În ultimele 48 de ore însă, atitudinea presei oficioase, chiar a celei inspirate 
de Auswärtiges Amt, tinde mai mult a sublinia caracterul oarecum deficitar al 
întrevederilor de la Paris, care nu ar fi dus la niciun rezultat concret. Opinia publică 
germană pare a respira uşurată, ca după trecerea unei reale primejdii, în nădejdea 
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că greutăţile întâmpinate şi ciocnirea unor interese contradictorii puse din nou în 
lumină, mai ales în ce priveşte Europa dunăreană şi Răsăriteană, ar însemna, în 
mod negativ, şi aceste ultime încercări. 

Comandamentul fundamental al politicii germane 

Şi, totuşi, mai ales în cercurile germane cu răspundere, momentul actual este 
considerat ca deosebit de important şi de grav pentru Reich. Iluziile presei oficiale 
sau chiar o anumită „Schadenfreude”89, aparentă, sunt mai mult o atitudine 
comandată, decât o convingere hotărâtă. Există aici, în fond, impresia că, oricât de 
preliminară ar fi fost acţiunea de la Paris, şi oricât de necomplete rezultatele ei, 
ceva s-a schimbat pe continent, şi aceasta în dauna poziţiilor externe ale Reich-ului. 
Aceste poziţii s-au sprijnit până azi, în primul rând, pe politica de basculă a Marii 
Britanii şi pe incertitudinea care se permanentiza în bazinul dunărean. Între aceşti 
doi poli opuşi, forţa mereu sporită a Germaniei, tindea a-şi rezerva posibilităţile 
nelimitate de viitor, în căutarea acelui punct de „minoră rezistenţă”, pe care să-l 
înfunde când ea îşi va fi atins întreaga dezvoltare. Căci a crede că forţa germană, 
odată în întregime reconstituită, se va putea încadra într-un statu-quo, oricât ar fi de 
aurit de formulele de prestigiu ale Genevei sau de asigurările binevoitoare ale 
puterilor occidentale în ce priveşte o mai justă repartiţie a materiilor prime, 
înseamnă a trăi într-o iluzie. În acest înţeles, cronicarul politic francez care a 
afirmat că „Reich-ul nu vrea materii prime, ci teritorii” are perfectă dreptate. Nici 
sufletul german, stăpânit mai ales azi, în întregime, de o irezistibilă aspiraţie de 
ascensiune şi de putere, nici legea dinamică care guvernează istoria acestui mare 
popor, nu se mai pot mulţumi cu o soluţie bastardă. Cu o fatalitate absolută, 
destinele lui sunt însemnate de parii de frontieră înfipţi de Tratatul de la Versailles 
şi peste care şuvoiul german trebuie să se reverse într-o zi, indiferent dacă lanţul lor 
va fi rupt la răsărit, la apus sau la miazăzi. El se va revărsa, şi atunci, pentru a 
dobândi totul sau spre a se prăbuşi iar pentru cel puţin jumătate de veac, în acelaşi 
ritm al istoriei de două ori milenară. 

Sunt poziţiile externe ale Germaniei modificate? 

După întrevederile de la Paris, poziţiile externe ale Germaniei par astfel chiar 
celor mai optimişti de aici, oarecum primejduite. Marea Britanie înlocuieşte jocul 
de basculă cu o adeziune categorică la principiul securităţii colective, iar bazinul 
dunărean caută o regrupare care să întărească garanţia autonomiei sale. Este firesc 
ca în faţa acestor simptome noi, conducătorii de la Berlin să se întrebe cu 
îngrijorare dacă însăşi politica lor – sinteză de expectativă şi de înarmare – nu-şi 
vede fundamentul zdruncinat, şi dacă izolarea ei voită de până azi nu înregistrează 
un sold negativ. 
                                 

89 Bucurie de răul altcuiva (germ). 
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Marea Britanie şi Europa Centrală 

Examinând aceste simptome în ordinea importanţei ce li se acordă aici, va 
trebui să conchidem că elementul considerat90 cel mai îngrijorător este participarea 
din ce în ce mai activă a Marii Britanii la dezlegarea problemelor continentale. 
Acum un an, domnul Baldwin a fixat graniţa Angliei pe Rin. Acum, se pare că ea 
este împinsă şi mai departe spre Răsărit, prin sprijinul pe care-l aduce restabilirii 
unui echilibru dunărean. Conversaţia Eden-Neurath, a înregistrat această nouă 
tendinţă. Conversaţiile care au urmat la Londra şi, mai ales, interesul Ministerului 
Afacerilor Străine englez pentru tratativele ce au urmat apoi, au determinat la 
Berlin o vie reacţie. Ziare serioase au crezut că pot afirma că Anglia şi-a făcut 
apariţia în bazinul dunărean, deschizând calea Rusiei Sovietice. Aici atingem, de 
altfel, punctul cel mai impresionabil pentru opinia germană, legat de spectrul 
sovietic. 

Pact dunărean cu sau contra Germaniei 

Negocierile pentru un aranjament dunărean au pus, în primul rând, întrebarea 
dacă el se va face cu participarea Germaniei sau cu excluderea Reich-ului. 
Tendinţa Austriei de a se apropia de Mica Înţelegere şi de a căuta un sprijin nou în 
locul Italiei, preocupată de campania africană, este considerată aici ca o 
manifestare a slăbiciunii din ce în ce mai mare a actualului guvern de la Viena. 
După credinţa cercurilor diplomatice germane, regimul domnului Schuschnigg se 
simte în fiecare zi mai ameninţat de valul naţional socialist, care, în virtutea 
principiului vaselor comunicante, cucereşte cu încetul şi chiar fără violenţă întreaga 
ţară. Împotriva acestui val nu ar fi decât două remedii: reîntronarea Habsburgilor 
sau sprijinul material şi chiar militar al puterilor străine. Cancelarul Schuschnigg le 
caută azi pe amândouă, încercând astfel să realizeze „quadratura cercului”. 

Oricâte asigurări s-ar da Guvernului de la Berlin, că un pact dunărean nu este 
îndreptat împotriva sa, ele nu pot convinge aici pe nimeni, şi aceasta, poate, din 
punct de vedere german, cu oarecare îndreptăţire. Un pact dunărean sau chiar o 
simplă înţelegere pentru garantarea independenţei Austriei înseamnă pentru Reich-ul 
naţional-socialist o barieră ridicată în calea unităţii germane. Astăzi nimeni nu mai 
ascunde aici că Reich-ul este, în mod hotărât, opus oricărei încercări de a „cristaliza un 
statu-quo nedrept şi insuportabil”. 

Adevărata doctrină germană: contra statu-quo-ului 

Din acest punct de vedere, articolul domnului Carol Megerle, din „Berliner 
Börsen Zeitung”, de la 9 februarie 1936, înregistrează cu o sinceritate uimitoare 
adevăratul punct de vedere al politicii Reich-ului când spune: „securitatea colectivă 
                                 

90 < Suprascris>. 
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înseamnă nu numai asigurarea posesiunii învingătorului, cristalizarea statu-quo-ului, 
ci chiar încercarea de a modifica morala mondială, justificând nedreptăţile”. 

Domnul Megerle adaugă mai departe că ceea ce ieri se numea „puterile aliate 
asociate” astăzi s-a transformat în aşa-zisa „comunitate a naţiunilor”, în care fiecare 
încearcă să-şi creeze un „precedent” pentru uzul cazurilor viitoare. Acest sistem ar 
avea primejdioasa aptitudine „de a pregăti posibilitatea pentru oricare inconştient 
de a da foc cu un singur chibrit întregului continent”. 

Înregistrând această profesiune de credinţă a unui ziar semioficios, nu putem 
să nu constatăm că el depăşeşte cu mult toate explicaţiile şi toate rezervele de până 
azi ale diplomaţiei de la Auswärtiges Amt. Ea subliniază, în fine, cu sinceritate 
doctrina care este astăzi politica oficială a Reich-ului. Şi în serviciul acestei 
doctrine se întrebuinţează de pe acum metoda domnului Mussolini, care constă în a 
ameninţa Europa cu un incendiu general. 

Guvern, presă şi opinie publică în Germania nu admit, de fapt, că vreun pact 
sau vreo garanţie a statutului actual al Europei ar putea avea un alt înţeles decât 
acela de a fi îndreptat împotriva Reich-ului, în lupta sa „pentru mai multă dreptate 
şi pentru unitate”. Era aici un factor hotărâtor şi definitiv de care şi politica Micii 
Înţelegeri trebuie să ţină seamă, fără a-şi face nici un fel de iluzie asupra valorii 
oricăror derivative sau formule tranzacţionale. Germania reprezintă astăzi o forţă 
impresionantă în plină dezvoltare. Această forţă este pusă în serviciul unei idei 
politice unice şi totalitară, care nu admite şi nu înţelege nuanţe: cine nu e cu dânsa 
e contra ei. 

Acţiunea României 

Tratativele duse de Excelenţa Voastră şi conversaţiile avute la Paris şi la 
Londra au fost urmărite aici cu cel mai pasionat interes. Faptul că însăşi Majestatea 
Sa Regele a luat contact direct cu conducătorii puterilor occidentale, afirmând 
colaborarea sa perfectă cu ministrul său de Externe, a produs o profundă impresie. 
Consolidarea raporturilor noastre de alianţă cu Franţa, în cadrul sistemului de 
conservare de la Geneva şi, mai ales, cuvintele categorice ale Augustului nostru 
suveran, exprimate în declaraţiile date presei franceze, nu au mai lăsat nici o 
îndoială la Berlin. Din acest punct de vedere, putem înregistra o adevărată 
consolidare a situaţiei noastre externe, care s-a făcut simţită chiar în Germania, 
unde au lipsit de astă dată atacurile pasionate la adresa politicii noastre. 

Factorul rusesc 

Fireşte, factorul rusesc, care înseamnă preocuparea de căpetenie a Reich-ului, 
apare aici astăzi mai primejdios ca oricând. Prima întrebare pentru lumea germană 
este: va încheia România un acord cu Sovietele şi care va fi interesul practic al unui 
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asemenea aranjament? Împotriva unui asemenea pact, presa germană readuce la 
viaţă ca o sperietoare milenară spectrul lui Hartwig, pe care-l vede din nou în chip 
de proconsul pe malurile Dunării. „Völkischer Beobachter” crede chiar a putea 
constata cu amărăciune că Sovietelor li se deschide uşa Europei dunărene cu 
protecţia Franţei şi cu autorizaţia Angliei. 

Habsburgii 

Un singur punct pe care interesele Germaniei concordă astăzi cu politica 
Micii Înţelegeri, este problema habsburgică. Şi pe această temă însă, voci berlineze 
încearcă să arate că rezistenţa Micii Înţelegeri nu este menită să dureze până la 
sfârşit şi că vizita Arhiducelui Otto este o nouă dovadă de cât de precare sunt orice 
înţelegeri [ce] s-ar face cu oameni ca Prinţul Starhemberg sau ca domnul von 
Schuschnigg. 

Preocuparea de căpetenie: Marea Britanie 

După cum am avut onoarea a raporta şi în trecut Excelenţei Voastre, politica 
germană, oricâte greutăţi întâmpină, nu înţelege să renunţe nici la obiectivele ei, 
nici la anumite premize pe care le-a adoptat. Cu toate aparenţele contrarii, ea crede 
încă a putea aştepta beneficii reale de la o apropiere de Marea Britanie, pe care o 
consideră posibilă, cu toată atitudinea ei actuală de izolare şi cu tot refuzul ei de a 
reintra în circuitul european. Vorbind de curând cu un diplomat englez asupra 
politicii germane, acesta îmi spunea: „Guvernul Reich-ului nu ştie ce preţ mare ar 
fi dispusă să plătească Marea Britanie, dacă Germania ar reveni la Geneva şi dacă 
ar vrea să participe în mod efectiv la organizarea colectivă a păcii”. 

Această părere a colegului meu britanic mi-a aruncat o lumină interesantă 
asupra adevăratei situaţii. Numai că, spre deosebire de diplomatul englez, cred mai 
bine a ne pune şi a doua întrebare, consecinţă directă a celei dintâi: „Oare nu 
tocmai pentru că ştie preţul mare pe care Marea Britanie l-ar plăti pentru 
reîntoarcerea sa la Geneva şi pentru abandonarea politicii ei negative de obstrucţie 
şi de înarmare, Germania se închide astăzi într-o izolare ameninţătoare din care 
formulează numai, în fiecare zi mai energic, pretenţiile sale de viitor?”. Între aceste 
două întrebări, la care încă nimeni nu le poate răspunde, trebuie să căutăm a desluşi 
calea pe care o va urma şi de azi înainte politica externă a Reich-ului, şi de care 
depinde, în primul rând, pacea şi echilibrul continental. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii. 

Petala 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la cabinetul ministrului Afacerilor Străine. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 36–47 
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123 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA HELSINGFORS, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 83, din 11 februarie 1936, ora 14.56 
Înreg. la nr. 7 899, din 11 februarie 1936 

Presa continuă să anunţe încheierea Pactului româno-sovietic şi apropiata 
vizită a Excelenţei Voastre la Moscova. Organul oficial al partidului suedez susţine 
că pactul a fost parafat în Paris, de acord cu Praga şi Belgrad. 

Găsesc preferabil să nu dau aici o dezminţire prin presă spre a nu se isca o 
polemică de presă. 

Bossy 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale , vol. 375/1, f. 68 

124 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 338, din 11 februarie 1936, ora 19.10 
Înreg. la nr. 7 905, din 12 februarie 1936 

Ministrul Franţei a venit la mine în ziua de 8 februarie şi mi-a vorbit de 
refuzul repetat al Guvernului iugoslav de a primi vizita ministrului Afacerilor 
Străine austriac la Belgrad, refuz pe care dânsul l-ar considera ca o eroare de 
metodă diplomatică. 

Din informaţiile sigure ce mi s-au dat ieri, 11 februarie, reiese că s-a cerut 
până acum, de patru sau cinci ori, ca această vizită să aibă loc, dar Guvernul 
iugoslav a refuzat. Refuzul dat Guvernului francez a fost că această vizită nu poate 
avea loc decât numai în cazul când Guvernul austriac renunţă definitiv, atât în 
afară, cât şi în interior la Restaurarea Habsburgilor şi dacă, bineînţeles, ca o urmare 
a acestei renunţări, organizaţia teroristă de sub conducerea lui Percević va fi 
desfiinţată. 

Această atitudine a Guvernului iugoslav explică şi refuzul Principelui Regent 
Paul de a primi în audienţă, la Londra, pe Principele Starhemberg. 
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În general, poziţia Guvernului iugoslav în chestiunea austriacă pare a fi 
determinată de hotărârea Iugoslaviei de a nu intra în nicio combinaţie care ar putea 
constitui un front contra Germaniei. 

Prezenta telegramă a fost transmisă domnului ministru Titulescu. 

Gurănescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, f. 33–34 

125 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VASILE STOICA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 450, din 11 februarie 1936, ora 20.00 
Înreg. la nr. 7 907, din 12 februarie 1936 

În utimele zile, cercurile politice din Sofia, atât Guvernul, cât şi ale partidelor 
politice, au urmărit exclusiv întrevederile şi conversaţiile Augustului nostru 
Suveran şi ale Excelenţei Voastre, precum şi ale Suveranului bulgar în Londra şi 
Paris. Aceste conversaţii au adus din nou în centrul preocupărilor bulgare problema 
relaţiilor acestei ţări, pe de o parte, faţă de o eventuală înţelegere a statelor 
dunărene, pe de altă parte faţă de Înţelegerea Balcanică. 

În ce priveşte o înţelegere a statelor dunărene – indiferent de forma în care 
s-ar face –, Bulgaria se teme să nu rămână pe din afară, precum nu fusese luată în 
proiectul Tardieu, sau să nu i se ceară angajamente de respectarea a statu-quo-lui. 
De aceea, putem fi siguri că Guvernul din Sofia, la timpul său, se va forţa să obţină 
ca Bulgaria să fie cuprinsă în această înţelegere, dar să nu i se pretindă obligaţii 
politice, care ar însemna o renunţare la revizuirea frontierelor. Declaraţia domnului 
Hodža, din 7 ianuarie, că Cehoslovacia doreşte din toată inima „apropierea Bulgariei 
de ţările slave surori” din Mica Înţelegere a fost primită cu bucurie şi este 
considerată ca o dovadă că Guvernul cehoslovac este favorabil tezei bulgare. 

În ce priveşte atitudinea Bulgariei faţă de Înţelegerea Balcanică, ea nu s-a 
schimbat esenţial. Neparticiparea Bulgariei la Pactul balcanic este acum presimţită 
şi, între patru ochi, este regretată de către toţi bărbaţii politici bulgari; regretele lor 
însă nu sunt încă aşa de mari, iar dezavantajele izolării nu sunt încă aşa de grele ca 
să-i poată împinge la o altă atitudine; ura lor faţă de ordinea creată prin Tratatul de 
la Neuilly, pe de altă parte, este încă aşa de acerbă încât ei preferă să continue 
atitudinea de până acum, decât să accepte obligaţii precise ale Pactului şi să 
contribuie, astfel, la permanentizarea actualei ordini. Deosebirile în această privinţă, 
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între bărbaţii politici bulgari, sunt numai de nuanţă, de tact şi de oportunitate. 
Muşanov declară că pentru asigurarea păcii în Balcani este suficientă încheierea 
unor pacte bilaterale de neagresiune între Bulgaria şi vecinii ei şi că împrejurările 
pentru realizarea unei înţelegeri vor fi mai prielnice fără Pactul Balcanic. Burov 
cere să se încheie, mai întâi, aranjamente economice, să se ajungă până la uniune 
vamală, apoi să se facă în textul pactului de la Atena modificări, înlăturând din el 
părţile pe care Bulgaria le consideră jignitoare şi să dea, astfel, şi acesteia 
posibilitatea de a-l semna. 

Declaraţiile făcute presei în Paris de către Majestatea Sa Regele Boris, în care 
Majestatea Sa a evitat orice opinie cu privire la Pactul Balcanic şi aducând elogii 
Societăţii Naţiunilor, a afirmat devotamentul ţării sale către această organizaţie şi 
încrederea poporului bulgar în opera ei, au produs în lumea politică bulgară deplină 
mulţumire nu pentru că susţine Societatea Naţiunilor – pe care bulgarii nu o 
respectă decât întrucât profită de dânsa –, ci pentru că nu a luat nici un angajament 
de a intra în Înţelegerea Balcanică. Kioseivanov a declarat personal colegului meu 
grec că declaraţiile Regelui corespund în totul opiniei Guvernului şi poporului 
bulgar şi că, în privinţa Pactului balcanic, cele patru guverne cunosc îndeajuns 
motivele care au împiedicat aderarea Bulgariei, deoarece Guvernul bulgar i le-a 
expus amănunţit şi pe faţă. 

În rezumat, deci, nici Guvernul, nici celelalte grupări politice din Bulgaria nu 
acceptă încă Pactul balcanic în forma sa actuală. Bătrânul diplomat Magearov este 
o excepţie, care, din nenorocire, de la 1914 are necontenit rolul Cassandrei. 

Stoica 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Paris, Excelenţei Sale, domnului Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Bulgaria, vol. 11, f. 7–10 

126 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 496, din 11 februarie 1936, ora 21.55 
Înreg. la nr. 7 906, din 12 februarie 1936 
Strict confidenţial. 

În cercurile Ministerului de Externe polonez a început a se vorbi de o 
îmbunătăţire a relaţiilor cu URSS. Aceleaşi cercuri explică originea acestei 
îmbunătăţiri prin iniţiativa Sovietelor şi adaugă că ea a întâlnit dispoziţii poloneze 
favorabile. Nici o indicaţie însă asupra naturii iniţiativei sovietice. 
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Ambasadorul URSS însă nu cunoaşte nici el această iniţiativă, dar mi-a 
declarat că a constatat în timpul din urmă la persoanele oficiale poloneze o dorinţă 
mai activă de a relua şi întreţine bune legături personale cu Domnia Sa şi cu ceilalţi 
membrii ai ambasadei. Ataşatul militar sovietic, mai ales, ar fi înconjurat de o atenţie 
specială. Pe de altă parte, schimburile comerciale dintre cele două ţări cresc şi 
întâlnesc din ce în ce mai puţine obstacole. 

Poate zvonurile acestea, plecate de la Ministerul de Externe polonez, să fie un 
element din cunoscutul joc de basculă al politicii poloneze, care se accentuează în 
favoarea Sovietelor, din cauza dificultăţilor prezentate cu Germania. 

Sunt însă înclinat a crede că ele corespund necesităţii în care se găseşte 
domnul Beck, să dea asigurări celor care îl învinovăţesc de a fi condus Polonia într-o 
izolare diplomatică. Când criticile se înăspresc, şi poziţia Domniei Sale este atinsă, 
el răspunde cu bunele raporturi cu statele din cealaltă tabără. 

O altă explicaţie se poate găsi în dorinţa ministrului Afacerilor Străine al 
Poloniei de a păstra legăturile cu URSS acum când, în urma recentelor convorbiri 
de la Londra şi Paris, impresia este aici că frontul anglo-franco-rus-Mica Înţelegere 
se organizează. 

Adaug, în sfârşit, că generalul sovietic, Uborevici, care a însoţit la Londra pe 
Litvinov, s-a oprit la ducere, la Varşovia, unde a avut o convorbire cu ministrul 
Afacerilor Străine al Poloniei. Este probabil ca el să se oprească aici şi la 
întoarcere, după ce va fi trecut prin Paris şi Praga. 

Plecând din Varşovia spre Londra, generalul sovietic s-a oprit şi la Berlin, 
unde a văzut pe generalul von Blomberg, fostul său coleg. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 28–30 

127 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERNA, MIHAIL BOERESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 206, din 11 februarie 1936 
Înreg. la nr. 09 061, din 17 februarie 1936 

Domnule Ministru, 

Precum Excelenţa Voastră a putut vedea din buletinele serviciului de presă al 
acestei Legaţii, întreaga presă s-a ocupat aproape zi de zi de diferitele faze ale 
călătoriei Majestăţii Sale Regelui la Londra şi la Paris şi de întrevederile ce le-a 
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avut cu oameni conducători din ambele capitale. Îndeosebi ilustratele au reprodus 
numeroase fotografii din Londra şi Paris, luate la diferite ocazii: primirea 
Suveranului la Elysées, remiterea medaliei militare etc. 

Din toată presa elveţiană se degajează o mare simpatie pentru Augustul 
nostru Suveran, a cărui personalitate covârşitoare şi ale cărui mari însuşiri de om de 
stat şi de diplomat sunt just şi bine apreciate în toate cercurile politice, ziaristice şi 
diplomatice. Se crede aici, că vizita MS la Londra, ca şi la Paris, poate fi 
considerată ca un factor important în desfăşurarea evenimentelor politice din 
România şi care va contribui mult la o mai intimă apropiere, colaborare şi amiciţie 
franco-română, care, în timpul Guvernului Laval, se mai răcise. Semnarea acordului 
comercial cu Franţa este o vădită manifestare a acestei noi apropieri. 

Atât domnul preşedinte al Confederaţiei, Meyer, cât şi domnul Motta şi 
numeroase personalităţi elveţiene cu care m-am întreţinut în timpul din urmă, mi-au 
exprimat admiraţia şi aprecierea adâncă ce o au pentru Regele nostru, care s-a 
dovedit un destoinic conducător al ţării în momentele grele prin care trece Europa, 
şi care a dat dovezi de admirabile şi fine capacităţi politice. „Politica externă a 
României, condusă de MS, în strânsă colaborare cu iscusitul său cancelar91, este în 
mâini experimentate şi sigure”, îmi spunea cu o admirativă convingere domnul 
Motta, care urmăreşte, fireşte, foarte de aproape, ca şi toţi dirigenţii acestei ţări, 
desfăşurarea intensei activităţi diplomatice de la Paris. 

Am avut impresia din conversaţiile mele la Departamentul politic, că Elveţia 
vede cu oarecare îngrijorare preponderenţa crescândă a Franţei în Europa Centrală 
deşi, pe de altă parte, se apreciază mult aici – precum am mai raportat Excelenţei 
Voastre – tot ce poate contribui la îndepărtarea realizării Anschluss-ului, chestia 
Habsburgilor interesând mai puţin. Sosirea deplasată a Arhiducelui Otto la Paris a 
fost criticată ca o greşeală de tactică politică, precum şi faptul că la sosirea sa în 
capitala Franţei, Prinţul Starhemberg a găsit pe împărăteasa Zita la hotelul unde 
coborâse şi dânsul. „Cette mère est le mauvais génie du fils comme elle a été le 
mauvais génie du père”, spunea cu drept cuvânt un coleg de aici, care o cunoaşte bine. 

Cred interesant a pune sub ochii Excelenţei Voastre, aici, alăturatele mai 
importante articole referitoare la chestia Austriei şi la întreaga chestie a Europei 
Centrale, de o covârşitoare însemnătate pentru MÎ. Aceste articole oglindesc destul 
de exact modul cum se apreciază aici tendinţa Franţei de a se asigura contra 
Germaniei, sprijinită pe MÎ, pe de o parte, şi, pe de altă parte pe URSS, rolul Italiei – 
ocupată aiurea – fiind tot mai redus pentru a face opoziţie Anschluss-ului. 
Aprecierile ziarului „Berner Tageblatt”, din articolul Umstrittene Donauraum, 
relative la o îndoită tendinţă a politicii noastre faţă de Soviete, le-am observat şi la 
diferite persoane, gazetari sau politicieni, cu care am vorbit şi cărora le-am răspuns, 
reamintind declaraţiile atât de clare şi de categorice ce Excelenţa Voastră le-a făcut 
în Parlament, în chestia relaţiilor noastre cu URSS. 
                                 

91 Este vorba despre ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu. 
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Pe de altă parte, declaraţiile făcute presei la Paris de MS Regele, zicând: 
„J’ai à mes côtés mon cher collaborateur Titulesco, avec lequel j’ai travaillé en 
parfait accord à l’organisation de la paix et de la sécurité collective sur la base 
des Traités et de la Société des Nations”, au făcut aici, ca pretutindeni, o profundă 
impresie, confirmând din nou şi în mod solemn perfecta unitate şi linie dreaptă a 
politicii externe a României. 

Cele două mari grupări politice-pacifiste, MÎ, pe de o parte, Înţelegerea 
Balcanică, pe de altă parte, care au rapoarte normale cu URSS, inspiră aici mare 
încredere, căci în momentul când Italia dă îngrijorări pentru pace din cauza 
dezvoltării militarismului fascist şi când Germania procede cu febrilitate la 
înarmări masive, acele două grupări apar ca o pavază solidă a păcii şi un sprijin 
puternic al politicii franceze în Europa Centrală, dând dovadă, după eşecul de la 
Stresa, a unei sincere şi puternice sforţări de organizare pacifică pentru securitate 
colectivă în cadrul SN. 

În rezumat, din toate conversaţiile şi întrevederile diplomatice ce au avut loc 
până acum la Paris, se trage aici concluzia satisfăcătoare pentru Elveţia, că Franţa, 
împreună cu MÎ, caută să asigure respectul pactului şi securitatea colectivă, o 
colaborare economică între Austria şi MÎ, deci o destindere în Europa Centrală şi, 
în fine, independenţa Austriei contra unui eventual Anschluss. Dirigenţii elveţieni 
sunt pe deplin satisfăcuţi cu această concluzie, dacă, într-adevăr, ea va fi principalul 
scop atins de intensa muncă diplomatică depusă zilele acestea în capitala Franţei. 

Boerescu 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 375/1, f. 63–65 

128 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA BERLIN, 

VINTILĂ PETALA, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 630, din 12 februarie 1936, ora 20.45 
Înreg. la nr. 8 085, din 13 februarie 1936 
Strict confidenţial. 

Ca urmare la raportul meu nr. 26492, din 10 februarie curent. 
Am avut ieri o întrevedere de serviciu în legătură cu cazul Weber, cu 

directorul politic de la Auswärtiges Amt, care a profitat de ocazie spre a-mi 
                                 

92 Vezi documentul nr. 122. 
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exprima îngrijorarea sa faţă de acţiunea politică a României. Domnia Sa mi-a arătat 
din nou cu ce interes este urmărită atitudinea noastră faţă de Soviete, cât şi 
elaborarea unor pacte cu această putere. Potrivit instrucţiunilor primite astă vară de 
la Excelenţa Voastră, am asigurat din nou pe directorul politic de lealitatea politicii 
româneşti, care nu urmăreşte decât promovarea păcii şi a securităţii în spiritul 
Pactului SN şi cu dorinţa sinceră de a colabora cu orice stat care ar garanta hotarele 
noastre şi ale aliaţilor. Am insistat, de asemenea, asupra necesităţii vitale pentru noi 
de a sprijini raporturile ţării cu cel mai mare vecin pe baze sigure şi amicale. 

La aceasta, domnul Renthe-Fink mi-i obiectat textual: „Noi înţelegem şi 
admitem orice pact de amiciţie şi pact de neagresiune cu Sovietele. Alt acord însă, 
mai adânc ar închide România într-un sistem rigid, construit împotriva Reich-ului. 
Aceasta ar însemna că România abandonează poziţia sa de neutralitate de azi, ceea 
ce ar impresiona considerabil opinia germană”. 

Am obiectat cu hotărâre că poziţia noastră de neutralitate este garantată şi 
limitată în acelaşi timp de Pactul Societăţii Naţiunilor şi că este absolut în spiritul 
acestui pact politica Guvernului român, care urmăreşte numai apărarea existenţei şi 
a drepturilor noastre cu nădejdea de a putea conlucra permanent cu toate popoarele 
pacifice. Am insistat, mai ales, asupra faptului că gândul României este străin de 
orice politică de încercuire ostilă Reich-ului, cum ne spun unele voci de aici, şi că 
el purcede din doctrina de pace şi de securitate de la Geneva. 

La aceasta, domnul Renthe-Fink mi-a răspuns cu un amabil scepticism: „Ştiţi 
prea bine ce gândim noi despre politica de pace şi de securitate a Societăţii 
Naţiunilor. Ştiţi, de asemenea, că privim acţiunea de extindere a articolului 16 ca 
fiind îndreptată contra noastră. Aceasta, deci, nu ar explica pentru noi ca România 
să părăsească o poziţie de neutralitate favorabilă pentru ea şi pentru raporturile de 
amiciţie între ţările noastre”. 

Am căpătat, astfel, o nouă dovadă de cât de preocupată este diplomaţia 
germană de posibilitatea realizării unor acorduri, care ar garanta statu-quo-ul. 

Acţiunea României este privită cu un interes pasionant, cu speranţa că, până 
în ultimul moment, tot ar fi posibilă menţinerea situaţiei de azi. Aceasta explică, 
poate, şi asigurările nerevizioniste repetate de curând şi cu atâta grabă de miniştrii 
Reich-ului unui om politic român93 şi despre care Excelenţa Voastră a fost 
informată la timp. 

Petala 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 75, f. 22–23 
                                 

93 Diplomatul român îl are în vedere pe Gheorghe Brătianu, care se întâlnise cu demnitarii 
germani, în cursul vizitei întreprinse la Berlin. 
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129 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 275, din 13 februarie 1936, ora 12.10 
Înreg. la nr. 8 320, din 14 februarie 1936 

Ca urmare la telegrama mea nr. 27294. 
Iugoslavia a comunicat că nu va răspunde memorandum-ului italian din 

24 ianuarie. 
Grecia a anunţat că va trimite Italiei o simplă confirmare, referindu-se la 

comunicările ei anterioare. 
Nici una, nici alta nu au formulat obiecţii la răspunsul pe care Turcia doreşte 

să-l dea. 
Comunicarea britanică menţionată prin telegrama mea nr. 23995 a fost făcută 

Franţei, Spaniei, statelor Înţelegerii Balcanice şi Cehoslovaciei. 

Filotti 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 100 

130 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 154, din 13 februarie 1936, ora 13.45 
Înreg. la nr. 8 323, din 14 februarie 1936 

Din convorbirile avute ieri seara la Quai d’Orsay, cu ministrul Afacerilor 
Străine şi colaboratorii Domniei Sale apropiaţi, confruntate pe loc cu spuse [ale] 
altor miniştri şi parlamentari, rezultă că Guvernul contează ferm pentru ratificarea 
de către Cameră a Pactului franco-sovietic, pe circa 380 de voturi, pe relativ puţine 
voturi contra ale Uniunii, indirect, sub formă de abţineri. Herriot va lua cuvântul 
însă se crede, cu mai puţină căldură decât se speră; Boncour, din contra, şi la fel P. 
Cot. Ministrul Afacerilor Străine, din propriile sale spuse, va expune punctul de 
                                 

94 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
95 Vezi documentul nr. 110. 
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vedere oficial marţi sau, poate, chiar joi. La Senat, discuţia va începe în primele 
zile ale lui martie şi se dă ca sigur că nu va întâmpina dificultăţi reale; atmosfera 
care acolo era destul de defavorabilă s-a domolit mult. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 272 

131 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 524, din 13 februarie 1936, ora 22.45 
Înreg. la nr. 8 331, din 14 februarie 1936 
Strict confidenţial. 

Cercurile politice poloneze sunt foarte impresionate de legăturile stabilite 
între Anglia şi o parte din continent, prin convorbirile de la Londra şi Paris. Unul 
din elementele politicii polone era neutralitatea Angliei în chestiunile continentale 
şi iluzia unei rivalităţi anglo-sovietice. Politica externă a Poloniei pare, de aceea, 
strâmtorată. Ea dezvoltă, actualmente, un dublu joc: pe de o parte, îndulceşte 
raporturile cu Franţa şi aliaţii ei, şi chiar cu Sovietele, pentru ca să dea impresia 
opiniei de aici că Polonia nu este izolată; pe de altă parte, ea acceptă vizite germane 
pentru a arăta Occidentului şi nouă că trebuie să se ţină seama de Polonia în 
sistemul politicii care se cristalizează. Ziarele de aici au şi început să anunţe vizita 
domnului Beck la Londra, unde ar fi fost invitat de Sir Samuel Hoare, şi apoi de 
Eden, şi, poate, chiar la Paris. Apoi a venit o dezminţire.  

Ambasadorul Franţei nu ştie nimic despre vizita la Paris. După informaţiile 
mele actuale, domnul Beck va merge în curând la Bruxelles pentru ca să semneze 
Convenţia comercială dintre Belgia şi Polonia. Mai târziu, preşedintele Consiliului 
belgian îi va întoarce vizita. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Paris, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 5, f. 196–197 
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132 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 495, din 14 februarie 1936, ora 19.25 
Înreg. la nr. 8 678, din 15 februarie 1936 

Comisia Afacerilor Străine a Camerei a ţinut o şedinţă confidenţială pentru a 
asculta expunerea domnului Kanya. Acesta a afirmat că a reuşit să şteargă impresia 
produsă de neparticiparea Ungariei la sancţiuni şi să restabilească atmosfera favorabilă 
în cercurile prietenilor Ungariei. Planul de a apropia Sovietele de problemele Europei 
Centrale a eşuat, ceea ce se datorează, în mare parte, rezistenţei Iugoslaviei. Ungaria nu 
trebuie să indispună niciuna din marile puteri, nici chiar Sovietele. Cât timp durează 
conflictul dintre Italia şi Abisinia, nici o rezolvare a problemei dunărene nu este 
posibilă, nu trebuie, deci, luat prea în serios Planul Hodža. 

Pentru străinătate s-a dat un comunicat semioficios despre şedinţă, arătând că 
Ungaria este gata să examineze cu bunăvoinţă orice propunere Privitoare la un 
aranjament economic dunărean. Dacă ar fi însă vorba de o reorganizare politică, 
Guvernul maghiar va examina numai propunerile bazate pe egalitate de drepturi 
compatibile cu interesele vitale ale Ungariei, lăsând deschisă posibilitatea unei 
evoluţii paşnice „adică revizuire”, garantând protecţie minorităţilor maghiare şi 
neimpunând Ungariei obligaţii mai mari decât tratatele. 

În cursul dezbaterilor, şeful opoziţiei, Eckhardt, a aprobat expunerea ministrului 
Afacerilor Străine. Dânsul consideră perpetuarea situaţiei actuale, bazată pe alianţa 
între Franţa şi Mica Înţelegere, ca primejdioasă şi primeşte bucuros orice modificare în 
sensul evoluţiei vii. 

Grigorcea 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 62, f. 413–414 

133 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA  

LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA VARŞOVIA, MIRCEA BABEŞ,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 527, din 14 februarie 1936 
Înreg. la nr. 09 850, din 21 februarie 1936 

Teza polonă de securitate în cadrul unor noi directive de politică externă 
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Domnule Ministru, 

Toate criticile aduse în ultimul timp de cercurile competente şi presa de aici, 
reprezentând diversele culori şi curente politice existând în Polonia, s-au limitat la 
observaţii în ce priveşte numai nuanţele şi metodele de aplicare ale politicii externe 
de echilibru între Germania şi URSS, inaugurată de domnul Beck. Nici un polon 
însă nu a atacat însuşi sistemul politic, nici nu a sugerat un plan care să se inspire 
de alte directive de politică externă decât acelea preconizate până acum. 

Iată însă că în ziarul „Kurjer Warszawski”, din 2 februarie, a apărut un articol 
intitulat Pentru o teză polonă de securitate, semnat de generalul Wladyslaw 
Sikorski, în care se arată insuficienţa concepţiei politice polone de astăzi şi se 
indică o soluţie pentru a remedia această situaţie. 

Fără a nega că pactele de neagresiune cu Germania şi cu Rusia corespund 
nevoilor imediate ale statului polon, generalul Sikorski găseşte însă că politica 
externă polonă „de pace şi stabilitate” nu se poate opri la aceste elemente, ci 
trebuie să privească mai departe. Pe de altă parte, aceste pacte, din punctul de 
vedere al securităţii Poloniei, au o valoare reală numai dacă „consolidează 
securitatea colectivă a Europei” şi „întăresc frontul comun al popoarelor doritoare 
de pace”, căci, în caz contrar, ele constituie „un prim pas al instabilităţii 
echilibrului european dinainte de război”, care poate grăbi izbucnirea unui război. 

Pornind de la ideea că politica ei externă este chemată a procura Poloniei – 
independent de armata sa, care, oricât de tare, în anumite situaţii grele, poate 
deveni insuficientă – „elemente suplimentare de securitate sub formă de alianţe 
naturale”, autorul articolului propune ca ţara sa să ia iniţiativa grupării în jurul ei a 
statelor „mai slabe din Europa Centrală şi Orientală, ceea ce pentru aceasta este o 
chestiune de viaţă şi de moarte”, iar pentru Polonia ar reprezenta „o întărire 
însemnată a ei în Europa”. 

Un astfel de bloc „de la Marea Baltică la Marea Neagră şi Adriatică”, graţie 
unei colaborări organizate, s-ar transforma cu timpul într-o forţă „cu proporţii, 
într-adevăr, de mare putere”, care ar putea trata pe picior de egalitate cu celelalte 
mari puteri, căci „orice egalitate de drepturi în viaţa internaţională este posibilă în 
prezent numai între statele care reprezintă, realmente, o asemenea forţă”. 

Formarea acestui bloc de state este şi în interesul statelor apusene deoarece, 
pe de o parte, va constitui un zid destul de puternic pentru a contrabalansa puterea 
militară a Germaniei, iar, pe de alta, va duce, în mod firesc, la unirea Europei. 

Domnul general Sikorski este de părere că actuala conjunctură este extrem de 
favorabilă unei astfel de iniţiative, căci ea „ar corespunde întrutotul intereselor 
materiale şi politice ale politicii conservatoare a Occidentului”. 

În concluzie, Domnia Sa scrie: 
„O astfel de politică polonă, având un caracter pacific şi constructiv, ar 

corespunde tendinţelor celor mai esenţiale ale democraţiei apusene. În acelaşi timp, 
ar realiza misiunea, pe care naţiunea polonă este chemată a o îndeplini, în numele 
frumoaselor ei tradiţii, dacă statul acesta de 33 de milioane este sortit, într-adevăr, 
să ajungă la puterea şi importanţa ce i se cuvin în lume”. 
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E drept că generalul Sikorski nu joacă astăzi nici un rol în viaţa oficială a 
statului polon, cu toate că pe câmpul de luptă fusese unul dintre cei mai străluciţi 
colaboratori ai mareşalului Pilsudski, iar apoi, preşedinte de Consiliu, ministru de 
Externe şi ministru de Război. 

În opinia publică însă, şi-a păstrat reputaţia de a fi unul din cei mai capabili şi 
inteligenţi bărbaţi de stat şi militari pe care îi are Polonia. 

După dizgraţierea sa, generalul Sikorski s-a apropiat de Partidul Naţional 
Polon şi a publicat o serie de articole cu caracter politic şi militar. Trăind mai mult 
la Paris, unde şi-a câştigat simpatii numeroase în cercurile politice franceze, 
Domnia Sa cunoaşte bine ideile de care sunt pătrunse aceste cercuri. Toate 
articolele sale, scrise cu nepărtinire, sunt viu comentate şi discutate în cercurile 
intelectuale polone. Articolul rezumat mai sus este scris în mod foarte abil 
deoarece cu toate că prezintă o teză cu totul diferită de aceea care a inspirat politica 
externă polonă în ultimul timp, menajează, pe de o parte, pe conducătorul acestei 
politici, iar, pe de alta, mângâie „megalomania” compatrioţilor săi.  

Nu rezultă însă din toate acestea că articolul reprezintă ceva hotărâtor în 
evoluţia politicii polone. 

Totuşi, pentru conducătorii de astăzi ai Poloniei, care se complac în afirmaţia 
de a nu urma un program dinainte stabilit, ideile noi ale altora pot fi totdeauna 
folositoare, mai ales că, adesea, şi-au apropiat şi au aplicat idei formulate de alţii. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Babeş 
[Note marginale:] 
Direcţia Cabinetului. De supus domnului subsecretar de Stat; O copie la dosarul 
domnului M. Babeş. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 5, f. 201–205 

134 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, DIMITRIE GHIKA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 277-12a, din 14 februarie 1936 

Domnule Ministru, 

Manifestaţia de ieri, 13, la Paris, cu banchetul prezidat de preşedintele 
Republicii şi onorat cu prezenţa primului ministru belgian, a şefului Guvernului 
Marelui Ducat al Luxemburgului şi a personalităţilor din lumea politică belgiană, a 
fost binevenită pentru a provoca o destindere foarte oportună. Dar, din nefericire, 
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cordialitatea veselă care însoţeşte această manifestaţie, nu corespunde, în adâncime, cu 
sentimentele arătate în aparenţă. 

Relaţiile dintre Franţa şi Belgia trec printr-o criză care nu se poate tăgădui. 
Ele sunt dominate de mai mult timp de fricţiunile produse pe teren economic, prin 
restrângerea exporturilor din Belgia în Franţa, în urma regimului de contingentare 
aplicat de guvernele franceze succesive; cercurile politice şi industriale din Belgia, 
cu o evidentă lipsă de echitate, fac Franţa răspunzătoare de situaţia, într-adevăr, 
critică a vieţii economice belgiene, dar de care, într-o foarte mică parte, Franţa 
poate să fie învinuită. Cu mai mare dreptate recriminaţiunile şi acuzările ar trebui 
să fie îndreptate Angliei, care, bazându-se asupra cifrei globale însemnate a 
importurilor franceze în Regatul Unit – întrecând suma anuală de un miliard 500 de 
milioane – se opune cu înverşunare la orice concesie vamală din partea Franţei, în 
folosul Belgiei şi în dauna exporturilor engleze în Franţa, aşa cum decurg din 
acordurile comerciale încheiate (mai cu seamă, în ceea ce priveşte cumpărările 
Franţei de „cărbune domestic”). Aceste fricţiuni franco-belgiene există de mai 
mulţi ani, cu articole de polemică în reviste de specialitate sau în presa zilnică şi cu 
un şir de negocieri fără soluţie între ambele guverne. Dar tonul s-a înăsprit în 
ultimele luni, şi noua echipă ministerială belgiană nu pare foarte doritoare de a 
potoli spiritele şi de a nu sublinia, în fiecare clipă, antagonismul poziţiilor 
economice respective. 

Pe lângă acest motiv permanent, mai sunt alte prilejuri de ciocniri indirecte; 
cea mai neplăcută pe terenul strict politic, este ofensiva „flaminganţilor” în contra 
limbii franceze. De când Parlamentul a reluat şedinţele sale, deputaţii şi senatorii 
din Flandra au decis, în urma instrucţiunilor formale date de şefi, să nu mai 
vorbească decât în limba lor. Protestele colegilor valoni au fost violente şi întărite 
cu criticile publicate în ziare, dar fără rezultat; de azi înainte, la Parlament, 
flaminganţii nu mai vorbesc limba franceză; o echipă de traducători este necesară, 
precum şi un spor însemnat de cheltuieli de tipărire pentru toate buletinele şi actele 
oficiale parlamentare. 

O atare ofensivă nu s-a mărginit la această revoluţie (care a produs, în toată 
Belgia, un simţământ de amărăciune şi de nelinişte faţă de tot ce poate să aducă, 
pentru viitorul naţiunii, acest nou val de intransigenţă lingvistică, punând în plină 
lumină lipsa de coeziune naţională). Problema arzătoare a prelungirii serviciului 
militar a oferit un prilej pentru o seri de atacuri în presa din Flandra şi la Parlament, 
în contra Franţei: elementele extremiste „flamingante” au proclamat că acordul 
militar franco-belgian nu mai are rost şi urmează să fie denunţat, dat fiind că 
constituie o jignire pentru suveranitatea statului belgian şi că, pe de altă parte, se 
ştie că n-are nici o valoare practică. Elementele care, în ascuns, au simpatii pentru 
Germania hitleristă aduc apa la moară duşmanilor Franţei, printr-o campanie 
tendenţioasă, menită a ridica în slava cerului minunile regimului hitlerist, a exalta 
forţa Germaniei şi a sublinia slăbiciunile de politică internă şi externă a guvernelor 
efemere din Franţa. Printre aceşti campioni ai Germaniei, am avut onoarea a 
semnala Excelenţei Voastre, pe preşedintele Senatului, Lippens, personalitate 
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simpatică, cu caracter deschis şi cordial, de o inteligenţă mijlocie, dar înzestrat cu 
calităţi de energie şi de realizări. 

Domnia Sa, care a stat în decembrie trei săptămâni la Dresda, proclamă 
pretutindeni că Germania este un adevărat rai, că tot ce se publică despre greutăţile 
alimentare nu este decât o basmă şi că tinerimea germană, aşa cum Hitler o 
croieşte, va produce o rasă de idealişti. În acelaşi timp, domnul Lippens acuză 
Franţa de a „provoca” Germania: Pactul franco-sovietic – de altminteri, rău văzut 
aici, în general – nu este decât o „evidentă încercare de a încercui Germania, care, 
fatal va fi silită să reacţioneze; dacă mâine, zona demilitarizată a Rinului va fi 
ocupată cu trupe germane sau dacă Germania va face alt gest de violenţă, vina 
întreagă va cade asupra Franţei”. 

Dacă pe lângă aceste consideraţii privim starea sufletească a întregului popor 
belgian, care, legănat de neutralitatea binefăcătoare de dinainte de 1914, nu fusese 
pregătit la o invazie nici la perspectiva de a vedea pe fiii săi supuşi la serviciul 
militar obligatoriu cu primejdia unui nou război naţional, se înţelege că campania 
împotriva Franţei găseşte un puternic ecou în sate, unde se întăreşte, treptat, 
convingerea că Belgia ar fi la adăpost de orice primejdie şi de orice război, dacă 
antagonismul franco-german n-ar exista şi n-ar fi alimentat prin politica Franţei 
nechibzuită şi jignitoare pentru onoarea şi interesele vitale ale Germaniei. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Ghika 
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DIRECTORUL DIRECŢIEI AFACERILOR POLITICE  

DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, ALEXANDRU CRETZIANU,  
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUENOS AIRES, 

ALEXANDRU BUZDUGAN 

R. nr. 8 313, din 14 februarie 1936 
Înreg. la nr. 432, din 11 martie 1936 
Anexe: 696 

Domnule Ministru, 

Am onoarea a vă trimite aici, alăturat, spre informarea Domniei Voastre, 
documentele Societăţii Naţiunilor, C.76.1936.VII; C.78.M.26.1936.VII; C.84.1936.VII, 
                                 

96 Anexele nu au fost identificate în arhivă. 
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precum şi procesele-verbale ale şedinţelor 4, 5 şi 6 ale Consiliului (sesiunea 90) 
relative la conflictul dintre URSS şi Uruguay.  

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Ministru,  Director, 
(ss.) Al. Cretzianu (ss.) V. Brabeţianu 

Relations de l’Union des Républiques soviétiques socialistes avec l’Uruguay: 
requête du gouvernement de l’Union des Républiques soviétiques socialistes en 
vertu de l’article 11, paragraphe 2, du Pacte (Document C.75.1936.VII) 

M. Guani, représentant de l’Uruguay, prend place à la table du Conseil. 
M. García Oldini – J’avais l’intention de prendre aujourd’hui la parole sur 

le fond de la question en donnant suite aux instructions que j’avais reçues de mon 
gouvernement. 

Je renonce maintenant à l’exercice de ce droit, afin de ne pas rouvrir un 
débat que mes collègues, dans un esprit de conciliation, préfèrent laisser en l’était 
[sic !]. Je le fais dans le même esprit de conciliation, en vue de ne [pas] troubler, 
en quoi que ce soit, l’atmosphère de détente dans laquelle la résolution a été 
élaborée. 

Je voudrais cependant déclarer que la thèse de mon gouvernement est la 
même que celle qui a été élaborée. 

En terminant, j’aimerais demander à notre président de vouloir bien, 
conformément à l’usage, porter à la connaissance des membres du Conseil une 
lettre dans laquelle j’exposerai le point de vue de mon gouvernement. 

M. Titulesco, rapporteur – Il incombe maintenant au Comité des Trois, que 
vous avez hier chargé de préparer un rapport sur cette difficile question, de vous 
dire de quelle manière ils se sont acquittés de cette tâche. Dans notre travail, nous 
nous sommes assigné un but unique: la conciliation. Comme méthode, nous avons 
décidé, afin d’arriver à ce but, de commencer d’abord par établir une formule 
d’accord au moyen de conversations directes avec les parties. Si nous n’avions pas 
réussi, nous aurions fait appel aux juristes pour nous aider de leurs lumières, en 
ayant toujours en vue la conciliation. 

Conformément au premier point de notre programme, nous nous sommes mis 
au travail hier soir à huit heures et nous avons fini à cinq heures du matin, sans 
qu’il y ait d’interruption. 

Je puis, à la suite de ces échanges de vues prolongés et très amicaux, vous 
dire que les deux parties sont tombées d’accord sur un projet de résolution qui, s’il 
est admis par le Conseil, peut mettre fin, dans l’esprit du Pacte, à un différend 
irritant qui mettait aux prises deux membres de la Société des Nations qui ont 
rendu tous les deux services en vue de l’idéal que nous poursuivons. 

La résolution est conçue comme suit: 
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„Vu que le représentant de l’Uruguay refuse de donner les preuves 
réclamées par le gouvernement de l’Union des Républiques soviétiques socialistes 
en alléguant que la question relève du droit interne. 

Vu que le représentant de l’Union des Républiques soviétiques socialistes a 
déclaré que le refus de l’Uruguay de prouver les accusations portées contre la 
mission soviétique à Montevideo lui donne satisfaction, et qu’il est prêt à laisser le 
jugement de cette question à l’opinion publique internationale, ce que le 
représentant de l’Uruguay accepte également pour son pays,  

Vu que le Conseil est saisi, en vertu de l’article II, paragraphe 2, du Pacte, et 
que, sa mission étant essentiellement conciliatrice, l’unanimité est nécessaire pour 
prendre une résolution, 

Le Conseil: 
Exprime l’espoir que l’interruption des relations diplomatiques entre 

l’Uruguay et l’Union des Républiques soviétiques socialistes est temporaire et que 
les deux pays saisiront une occasion opportune pour les renouer; 

Invite les deux parties à s’abstenir de tout acte qui pourrait nuire aux intérêts 
de la paix et à la reprise, dans l’avenir, de leurs relations diplomatiques. 

La résolution est adoptée. 
Le Président – En ce qui concerne cette question, je crois de mon devoir de 

Président d’ajouter quelques mots. 
Au cours de l’exposé des thèses des deux parties, il a été fait un grand 

nombre de déclarations dont certaines visaient la politique, d’autres encore les 
affaires intérieures d’un État et il a été même fait une observation qui pourrait être 
interprétée comme une critique à l’égard d’un chef d’État. Ces déclarations 
concernaient tantôt des pays membres de la Société des Nations et tantôt des pays 
non membres. 

À ce que je crois savoir, il est, en vertu de notre procédure, loisible à tout 
membre du Conseil de faire des déclarations ou d’étudier toute question à la table 
du Conseil de la manière qu’il juge appropriée. Mais, ayant occupé le fauteuil 
présidentiel au moment où ces remarques ont été prononcées, je crois opportun de 
préciser que toute observation de cette nature est l’expression de l’opinion 
personnelle du membre du Conseil qui l’a formulée et que je ne m’y associe à nul 
égard. Je crois que les autres membres du Conseil décideront également d’étendre 
préciser que telle est aussi leur attitude. 

M. Litvinov – Je tiens à exprimer mes remerciements au rapporteur, ainsi 
qu’à ses deux collaborateurs, pour l’excellent travail qu’ils ont réussi à mener à 
bien. Ils ont accompli leur tâche avec leur talent habituel. 

Je me permets également de leur présenter mes excuses pour leur avoir fait 
passer une nuit blanche. Mon seul désir est que cette mauvaise nuit soit suivie par 
de nombreux jours heureux. 

M. Guani, représentant de l’Uruguay – Je remercie très vivement le 
rapporteur M. Titulesco ainsi que ses deux collaborateurs, les représentants du 
Danemark et de l’Espagne. Ils ont effectivement travaillé avec nous toute la nuit, 
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mais je dois vous dire que nous avons passé, malgré tout, une nuit excessivement 
agréable. 

Le Président – Tous les membres du Conseil tiendront sûrement à s’associer 
aux remerciements exprimés par les deux parties à l’adresse du rapporteur et de 
ses deux collègues. 

Clôture de la session. 
M. Titulesco – Monsieur le Président, j’interprète certainement le sentiment 

de mes collègues en vous remerciant pour la façon vraiment remarquable dont 
vous avez dirigé les débats. 

J’ai trouvé en notre Président toutes les qualités d’autorité et de charme qui 
indiquent qu’il a été un homme de gouvernement et marquent bien la grande race à 
laquelle il appartient. 

Nous avons été heureux, Monsieur le Président, de travailler sous votre 
direction. L’esprit de détente dans lequel se termine cette session qui s’annonçait 
difficile est avant tout votre œuvre. Je tenais à vous le dire. 

Le Président – Je suis extrêmement reconnaissant à M. Titulesco des trop 
aimables paroles qu’il vient de prononcer. Je sais que je ne les mérite pas, mais je 
ne lui en sais pas moins gré, en raison de la courtoisie qui les a inspirées et de 
l’accueil que les membres du Conseil leur ont réservé. 

Je déclare close la quatre-vingt-dixième session du Conseil. 

AMAE, Fond 71 Buenos Aires, vol. 1, f. 87–88 
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA BERLIN,  

VINTILĂ PETALA, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 632, din 15 februarie 1936, ora 15.45 
Înreg. la nr. 8 861, din 16 februarie 1936 

Aparenţele unei apropieri italo-germane sporesc în fiecare zi. Pe de o parte, 
presa aici, ca şi persoanele cu răspundere, lasă să se înţeleagă că Reich-ul, deşi nu 
intenţionează să încheie nici un fel de alianţe, va fi, poate, obligat, ca reacţie faţă de 
politica de încercuire ce se poartă contra sa, să accepte prieteniile ce i se oferă. Pe 
de altă parte, reprezentanţii italieni autorizaţi afirmă că domnul Mussolini este în 
aceeaşi situaţie şi că înţelegerea cu Berlinul devine o fatalitate de neevitat. 

Într-un cerc de diplomaţi, ambasadorul Attolico a afirmat ieri că simpatiile 
pentru Germania cresc mereu în Italia şi că ele par chiar a lua caracterul unui sincer 
entuziasm. Aceste simpatii ar corespunde şi unei puternice intensificări a 
raporturilor economice între cele două ţări, în timp ce ele se întrerup complet cu 
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celelalte ţări sancţioniste. Ambasadorul Italiei a spus textual: „Vina acestei evoluţii 
o aveţi ţările care vă lăsaţi luate la remorca Angliei şi care ne siliţi să le legăm de 
Germania. Putem chiar renunţa la o ambasadă italiană la Berlin şi la una germană 
la Roma. Ele devin inutile căci apropierea se va face fără acţiunea diplomaţiei, prin 
forţa împrejurărilor şi prin eroarea puterilor sancţioniste”. 

Personal, impresia că aceste declaraţii sunt, în primul rând, o ameninţare de 
ultimă oră faţă de Franţa şi de prietenii ei. Numai în subsidiar ele conţin intenţii 
precise de viitor pentru cazul că o altă soluţie s-ar dovedi imposibilă. 

În ceea ce priveşte opinia germană, ea arată, poate, deocamdată, şi mai puţin 
entuziasm pentru recenta prietenie fascistă. Acest entuziasm va fi sporit însă în 
măsura în care şi-ar realiza şi el ameninţarea de „a accepta prietenii ce i se oferă”. 

Anumite simptome ale unei posibile defecţiuni poloneze, înregistrată aici cu 
insistenţă în ultimile zile pare a da, totuşi, prin îngrijorarea ce cauzează, mai multă 
căldură noii prietenii pentru Italia şi, în acelaşi timp, mai mult interes şi actualitate 
celei din Extremul Orient. 

Petala 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, la Paris, domnului ministru Titulescu; spre informare, 
Legaţiei României de la Roma.16 februarie 1936 
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BULETINUL DIRECŢIEI POLITICE 

A MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE 

Nr. 3, din 15 februarie 1936 
Strict confidenţial. 

În jurul convorbirilor de la Londra şi de la Paris 

După informaţiile legaţiei noastre din Londra, trei probleme principale de 
politică externă au fost examinate în cursul convorbirilor politice ce au avut loc cu 
prilejul funeraliilor fostului suveran englez, şi anume: 1) chestiunea austriacă şi 
problemele Europei Centrale; 2) chestiunea mediteraneană şi, în sfârşit, 3) pericolul 
violării de către Germania a zonei demilitarizate. 

Domnul Flandin a împărtăşit colegilor săi britanici dorinţa sa de a continua 
politica tradiţională a Franţei în Europa Centrală, adică de a strânge relaţiile sale cu 
Mica Înţelegere, pe care Domnia Sa o consideră factor hotărâtor în acea regiune. 
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Opusă Anschluss-ului, Franţa este egal potrivnică şi restaurării Habsburgilor. Domnul 
Flandin a expus planul unui sistem de securitate pentru asigurarea integrităţii Austriei. 
Acest sistem ar fi bazat pe principiile asupra cărora discuţiile din anul trecut au realizat 
o unitate de vederi şi ar urma să fie realizat cu participarea statelor vecine Austriei, 
precum şi a puterilor interesate în menţinerea neatârnării ei. 

La rândul său, domnul Eden, aprobând cu totul politica Franţei, a manifestat 
în chestiunea Pactului dunărean o preocupare deosebită, care contrastează izbitor 
cu dezinteresul britanic de până ieri. 

În întrevederea sa cu Principele Starhemberg, ministrul britanic a făcut totul 
ca să descurajeze veleităţile de Restaurare habsburgică ale acestuia, sfătuindu-i o 
apropiere de Mica Înţelegere, apropiere implicând renunţarea la orice idee de 
Restaurare. 

Cu prilejul întrevederii sale cu domnul Flandin, vice-cancelarul austriac a 
putut constata opoziţia Franţei la orice idee de Restaurare. Ministrul de Externe 
francez, pus la curent de Principele Starhemberg despre intenţia acestuia de a 
întâlni în Belgia pe Arhiducele Otto, a mers până acolo încât i-a pus în vedere că, 
dacă această întâlnire ar avea loc, se va vedea obligat să retragă invitaţia ce i-a 
adresat de a merge la Paris. 

În faţa unor asemenea opoziţii, Principele Starhemberg a dat peste tot 
asigurări că nu poate fi vorba, pentru mult timp încă, de o Restaurare habsburgică. 

În ceea ce priveşte problema mediteraneană, asigurările de asistenţă, pe care 
Marea Britanie le-a primit din partea statelor mediteraneene pentru cazul unei 
agresiuni italiene, urmând aplicării sancţiunilor, precum şi acordul de asistenţă 
încheiat cu Franţa, au creat condiţii favorabile pentru luarea în considerare a unui 
pact de asistenţă generală, cu participarea tuturor riveranilor. 

În concepţia britanică, Italiei i s-ar oferi beneficiul acestui pact în cazul când 
ar renunţa la o parte din pretenţiile sale în Abisinia. În ipoteza însă, în care Italia ar 
refuza beneficiul pactului sub condiţia cerută, pactul ar fi încheiat între celelalte 
ţări riverane, devenind un instrument destinat a organiza rezistenţa faţă de ambiţiile 
italiene în Mediterană. 

În ceea ce priveşte înarmarea Germaniei, toţi interlocutorii de la Londra au 
fost de acord în a o considera ca primejdioasă. Domnul Neurath a asigurat pe 
miniştrii britanici că, atâta timp cât şi celelalte părţi respectă acordurile de la 
Locarno, şi Germania le va respecta. Dar, într-o altă convorbire, ministrul de 
Externe al Reich-ului a dat să se înţeleagă că ratificarea pactului franco-sovietic ar 
consimţi un instrument diplomatic, care, după părerea germană, este contrar 
pactului renan. Ministrul german a lăsat în acest chip să se întrevadă măcar 
posibilitatea unei violări a zonei demilitarizate. Domnii Eden şi Flandin au 
examinat eventualitatea violării zonei demilitarizate de către Germania, unindu-se 
în părerea că, în cazul unei asemenea unei violări a Tratatului de la Versailles şi a 
Pactului renan, măsuri de asistenţă mutuală vor trebui să fie imediat stabilite între 
francezi şi britanici, pe baza alineatului 3 al articolului 16, din Pactul Societăţii 
Naţiunilor. 
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Legaţia noastră din Berlin ne semnalează că, cu toată discreţia care a învăluit 
în presa şi în cercurile politice germane, întrevederile domnului Neurath de la 
Londra, nu s-a putut înlătura impresia că ministrul german s-a înapoiat la Berlin 
nemulţumit. Colegul său englez i-ar fi reproşat caracterul negativ al politicii 
externe urmate de Reich şi, în special, rezerva, de fapt, ostilă, pe care o arată – sub 
laitmotivul „primejdioasei situaţii internaţionale” – faţă de orice încercare de 
aranjamente continentale şi de limitare de înarmări. Domnul Eden, accentuând 
perfecta compatibilitate cu Acordurile de la Locarno a aranjamentelor de ordin 
tehnic, militar şi naval, discutate cu Franţa, privitoare la politica de executare a 
deciziilor Societăţii Naţiunilor în Mediterană, ar fi subliniat necesitatea pentru 
Marea Britanie de a garanta actuala ordine de lucruri şi de a întări cât mai mult 
principiul securităţii colective. Această concluzie ar fi vădit baronului Neurath că 
Gemania nu mai poate menţine în mod nelimitat, fără primejdii sau dezavantaje 
reale, actuala sa poziţie de aşteptare, având de ales între reluarea colaborării cu 
puterile occidentale, cu posibilitatea de a obţine în schimb avanataje reale şi 
asistarea la închegarea unui sistem continental din care n-ar face parte şi care i-ar 
agrava mai mult izolarea actuală. 

Legaţia noastră semnalează surprinderea cercurilor germane faţă de 
amploarea convorbirilor de la Londra şi de la Paris, convorbiri în care, deşi s-au 
discutat probleme vitale pentru viitorul Reich-ului, reprezentanţii săi n-au avut 
decât rolul unor informatori discreţi. Reluarea activităţii diplomatice în vederea 
realizării unor largi acorduri de securitate, pe care Germania se deprinsese a le 
socoti definitiv lăsate la o parte, a produs dezorientare. 

Deşi în ultimele zile presa oficială a căutat să sublinieze caracterul deficitar al 
întrevederilor de la Paris, cercurile germane cu răspundere au impresia că, oricât de 
preliminară ar fi fost acţiunea de la Paris şi oricât de incomplete rezultatele ei, ceva 
s-a schimbat pe continent, şi aceasta în dauna poziţiilor externe ale Reich-ului. Într-
adevăr, aceste cercuri constată că Marea Britanie şi-a înlocuit jocul de basculă cu o 
adeziune categorică la principiul securităţii colective, iar bazinul dunărean – a cărui 
situaţie incertă apărea până mai ieri permanentizată – caută o regrupare care să 
întărească autonomia sa. Elementul cel mai îngrijorător pentru Germania îl 
constituie participarea tot mai activă a Angliei la dezlegarea problemelor 
continentale, participare mergând până la a da sprijin restabilirii unui echilibru 
dunărean. Gravitatea acestei noi atitudini apare cu atât mai mare, cu cât cercurile 
politice germane mărturisesc că consideră orice înţelegere pentru garantarea 
independenţei austriece ca îndreptată împotriva Germaniei, întrucât constituie o 
barieră împotriva unităţii germane. Astăzi nimeni nu mai ascunde la Berlin că 
Reich-ul este în mod hotărât opus oricărei încercări de a cristaliza un statu-quo, 
socotit nedrept şi insuportabil. Orice pact şi orice garanţie a statu-quo-ului apar, în 
acest fel, îndreptate împotriva Germaniei. 

Legaţia noastră din Budapesta ne semnalează o declaraţie făcută de ministrul 
de Interne maghiar, la mijlocul trecut, la Szombathely, care, datorită caracterului 
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său „inspirat”, a avut o semnificaţie specială. Ministrul de Interne a declarat că 
situaţia internaţională este, actualmente, complet dominată de chestiunea conflictului 
italo-abisinian, neputându-se pune în discuţie, până la rezolvarea acesteia, nici o 
altă problemă. În cursul unei conversaţii cu un diplomat străin, domnul Gömbös a 
recunoscut că declaraţia ministrului de Interne a fost, într-adevăr, inspirată, ea fiind 
destinată a avertiza pe cancelarul Austriei că Ungaria nu este câtuşi de puţin 
dispusă să-l urmeze în eventualele sale planuri dunărene. 

Legaţia noastră socoteşte că declaraţia ministrului de Interne şi cuvintele 
domnului Gömbös aruncă o nouă lumină asupra obstrucţiei pe care Ungaria 
înţelege să o facă oricărui plan de colaborare – fie chiar economică – între statele 
din bazinul Dunării. 

Legaţia noastră de la Sofia ne informează că, în urma convorbirilor de la 
Londra şi Paris, Bulgaria este din nou preocupată de atitudinea pe care urmează s-o 
aibe atât faţă de o eventuală înţelegere a statelor dunărene, cât şi faţă de Înţelegerea 
Balcanică. 

În ceea ce priveşte o înţelegere a statelor dunărene, indiferent de forma în 
care ea s-ar face, Bulgaria se teme că va fi lăsată pe dinafară – aşa cum se întâmplase în 
proiectul Tardieu – sau că i se vor cere garanţii de respectare a statu-quo-ului. 

De aceea, este sigur că Bulgaria va face tot ce-i va sta în putinţă pentru a 
încerca să fie cuprinsă într-o astfel de înţelegere, cu condiţia de a nu i se pretinde 
unele obligaţii politice care ar echivala cu o renunţare la revizuirea frontierelor. 

În ceea ce priveşte atitudinea Bulgariei faţă de Înţelegerea Balcanică, se poate 
spune că ea nu s-a schimbat esenţial. 

Deşi neparticiparea la Pactul Balcanic este adânc resimţită şi regretată – între 
patru ochi – de toţi oamenii politici bulgari, totuşi, ura faţă de ordinea creată prin 
Tratatul de la Neuilly este atât de mare încât ei preferă să continue atitudinea de 
până acum decât să semneze Pactul Balcanic în forma lui actuală. 

În acelaşi timp, declaraţiile pe care Regele Boris le-a făcut la Paris, şi în care 
a adus elogii Societăţii Naţiunilor, evitând însă a-şi da părerea asupra Înţelegerii 
Balcanice, au făcut o excelentă impresie în lumea politică bulgară , nu atât pentru 
cele spuse la adresa organizaţiei de la Geneva – pe care Bulgaria nu o respectă 
decât întrucât poate profita de dânsa –, ci pentru că suveranul nu şi-a luat nici un 
angajament privitor la intrarea Bulgariei în Înţelegerea Balcanică. 

O conferinţă pan americană 

Legaţia noastră din Washington ne informează că preşedintele Roosevelt a 
invitat statele Americii Latine la o conferinţă, cu scopul de a semna un pact 
multilateral, care să coordoneze tratatele politice existente. 

Până în prezent, mulţi dintre reprezentanţii statelor sud-americane se arată 
sceptici asupra rezultatului acestei conferinţe. 
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Impresia generală este că domnul Roosevelt, având nevoie de un succes 
extern pentru viitoarea campanie electorală şi temându-se ca încercarea sa de a găsi 
o nouă formulă pentru neutralitatea americană să se termine cu un eşec, găseşte 
oportun să formuleze acum o politică pan americană. Dat fiind că această politică 
n-ar fi posibilă decât cu părăsirea doctrinei Monroe, care nu a fost acceptată de 
America de Sud, şi dat fiind că opinia publică din Statele Unite nu este pregătită 
pentru o asemenea schimbare, se crede că conferinţa nu va avea nici un rezultat 
pozitiv. 

Conflictul italo-abisinian 

Legaţia noastră din Roma ne informează că, în timpul deliberărilor Marelui 
Consiliu fascist, din 1 şi 3 februarie, domnul Grandi ar fi îndemnat la o politică de 
moderaţie faţă de Marea Britanie, iar mareşalul Balbo ar fi arătat, dimpotrivă, că 
fascismul nu poate da înapoi. Domnul Mussolini şi majoritatea Consiliului au 
adoptat, între aceste două extreme, o poziţie intermediară, care a dus la moţiunea 
din 4 februarie. Aceasta justifică neacceptarea Planului Laval-Hoare, afirmă 
decizia de a realiza obiectivele italiene în Africa Orientală şi, fixând controlul 
direct al statului corporativ asupra schimburilor cu străinătatea, hotărăşte, de fapt, 
monopolul comerţului exterior. 

În general, se poate spune că situaţia a rămas neschimbată în ultimele două 
săptămâni: Guvernul italian nu întrevede – deşi o speră – nici o soluţie diplomatică 
apropiată şi, în aşteptare, se străduieşte să prevină agravarea sancţiunilor şi îşi 
concentrează toate sforţările în operaţiile militare. 

În cercurile Ambasadei britanice din Roma domneşte convingerea că ne 
aflăm în faţa unei lungi perioade de inactivitate diplomatică. 

Lituania. Situaţia internă 

Legaţia noastră din Kaunas ne informează că, deşi Guvernul lituanian a 
încercat să prezinte complotul de curând descoperit ca o supremă încercare a 
partizanilor domnului Valdemaras, adevărul însă este că complotul întrunise 
oameni noi, cu ambiţii noi. Într-adevăr, actuala situaţie este foarte favorabilă unei 
încercări de lovitură de stat, căci nemulţumirea ţăranilor este în creştere, iar 
Guvernul, slăbit printr-o prea lungă guvernare, nu se mai poate bizui pe sprijinul 
armatei. În cercurile diplomatice din Kaunas, se crede că un grup, chiar foarte 
redus de ofiţeri hotărâţi ar putea oricând să reuşească un „putsch”, răsturnând 
Guvernul Tubelis sau întregul regim. 

Pe de altă parte, nici Germania nu pare străină de aceste încercări. Ca şi în 
ultimul complot din Estonia, i se atribuie şi în Lituania un rol de instigare şi de 
finanţare. Pare a fi interesul Reich-ului de a întreţine o permanentă agitaţie în 
această parte a Europei, arătând lumii că statele baltice nu au maturitatea politică 
necesară unor state independente. 
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Relaţiile germano-lituaniene 

Legaţia noastră din Kaunas ne informează că Germania a propus Lituaniei 
începerea de negocieri pentru restabilirea relaţiilor economice, aproape cu 
desăvârşire întrerupte şi că propunerea a fost acceptată. 

Iniţiativa acestor negocieri economice, care vor fi urmate, după cum se 
afirmă în cercurile autorizate, de negocieri politice, trădează dorinţa Germaniei de 
a face contrapondere influenţei sovietice, care este în creştere în Lituania. 

Germania a fost, probabil, îndemnată să ia această iniţiativă şi sub presiunea 
iminenţei ratificării Pactului franco-sovietic. 

Relaţiile polono-lituaniene 

Legaţia noastră din Kaunas ne informeză că, în ultimul timp, relaţiile dintre 
Lituania şi Polonia s-au înrăutăţit. Într-adevăr, atât discursul domnului Beck, care a 
avut aprecieri aspre la adresa Lituaniei, cât şi provocările presei polone şi 
mitingurile antilituaniene de la Vilnius au fost adânc resimţite la Kaunas. 

Se crede că, prin atitudinea ei, Polonia încearcă să intimideze Guvernul 
lituanian pentru a-l aduce la reluarea de relaţii normale. 

Este drept că dirigenţii lituanieni sunt încredinţaţi că Vilno este definitiv 
pierdut şi că, dacă lipsa de relaţii diplomatice cu Polonia a prezentat oarecare 
avantaje până în prezent, permiţând dezvoltarea caracterului naţional al noului stat 
lituanian la adăpost de orice influenţă poloneză, astăzi, o continuare a acestei stări 
anormale prezintă multe dezavantaje. Guvernul lituanian actual nu are însă 
autoritatea necesară pentru a înfrunta nemulţumirea pe care o reluare a relaţiilor cu 
Polonia (fără o recunoaştere din partea Varşoviei că, în ce priveşte Vilno, chestiunea 
rămâne deschisă) ar provoca-o în cercurile naţionaliste şi în armata lituaniană. 

Relaţiile sovieto-japoneze 

Legaţia noastră din Haga ne informează că la Ministerul Afacerilor Străine 
olandez raporturile sovieto-japoneze sunt privite cu mult pesimism şi se crede că o 
explozie se poate produce în orice clipă. Expansiunea japoneză ar fi, de altminteri, 
încurajată de pasivitatea Statelor Unite. 

Legaţia noastră din Tokyo ne informează că numeroasele incidente de 
frontieră manciukuo-sovietice, precum şi întrevederile pe care le-a avut domnul 
Litvinov la Londra şi la Paris au creat o oarecare nervozitate în cercurile militare 
japoneze, sporind tensiunea existentă între Japonia şi URSS. Totuşi, din convorbirile 
avute atât cu Ministerul Afacerilor Străine, cât şi cu ambasadorul Sovietelor, ministrul 
nostru la Tokyo a dobândit impresia că, pentru moment, cel puţin, ambele ţări sunt 
animate de dorinţa să aplaneze diferendele pe cale împăciuitoare. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 47, f. 287–295 
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138 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA MOSCOVA, ION POPESCU-PAŞCANI, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 503, din 16 februarie 1936, ora 19.25 
Înreg. la nr. 8 865, din 17 februarie 1936 

Modul cum a avut loc discuţia în Parlamentul francez cu privire la ratificarea 
Pactului de asistenţă mutuală franco-sovietic şi, mai ales, faptul că această discuţie 
a fost amânată, deşi numai pentru câteva zile, a produs aici oarecare decepţie. Deţin 
această informaţie de la o persoană care este în măsură să cunoască sentimentele 
dirigenţilor. 

Această persoană mi-a mai declarat că s-ar fi dorit aici ca ratificarea să aibă 
loc în altfel de condiţii, ea întrunind, pe cât era posibil, consensul tuturor factorilor 
politici. Discursurile contradictorii ale deputaţilor francezi nu fac decât să 
micşoreze valoarea morală a aceastui act internaţional. 

Adaug că nervozitatea Sovietelor este oarecum justificată, dată fiind nerăbdarea 
cu care de atât timp au aşteptat această ratificare. 

Popescu-Paşcani 
[Note marginale:] 
Copie la Direcţia Politică. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 57, f. 184 

139 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 334, din 16 februarie 1936  
Strict confidenţial. 

Convorbirea mea cu Starhemberg 

Domnule Ministru, 

Căutând, printr-o conversaţie directă cu Principele Starhemberg, atât a 
verifica ideile expuse în raportul acestei legaţii, nr. 32297, din 15 februarie curent, 
                                 

97 Vezi documentul nr. 122. 
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cât şi a afla impresiile cu care Principele a revenit din călătoria sa în Anglia şi în 
Franţa, am ajuns la unele concluzii ce pot, cred, interesa pe Excelenţa Voastră. 

În ce priveşte legitimismul recent al vice-cancelarului, convorbirea cu 
Domnia Sa n-a făcut decât să confirme părerile exprimate în raportul sus-amintit. 

În privinţa călătoriei sale, am constatat că vice-cancelarul a fost foarte penibil 
impresionat că Principele regent al Iugoslaviei s-a derobat, la Londra şi la Paris, 
unei întrevederi cu Domnia Sa. Am aflat, de altfel, că Starhemberg a încercat de 
patru ori la Londra, prin ministrul Masaryk şi printr-un bărbat de stat englez, să ia 
contact cu Principele Paul, toate sforţările depuse în această direcţie rămânând însă 
fără niciun rezultat. La Paris, lucrurile s-au petrecut la fel. Acestea n-au putut decât 
mărească suspiciunile vice-cancelarului în privinţa Iugoslaviei. De altfel, „interviul” 
său despre care tratează raportul sus-pomenit, conţine, între altele, şi un pasaj dspre 
rolul propagandei hitleriste în acea ţară. Interlocutorul meu mi-a semnalat 
zvonurile persistente ce circulă cu privire la un aranjament politico-militar, ce s-ar 
fi încheiat între Belgrad şi Berlin, în vederea „Anschluss-ului”. Acest pact ar prevedea 
o colaborare efectivă între Germania şi Iugoslavia, în scopul de a împiedica, înainte 
de toate, cu orice mijoace, revenirea Habsburgilor pe tronul Austriei. În schimbul 
sprijinului Iugoslaviei, Germania i-ar fi oferit o rectificare de graniţă în Carinthia de 
Sud, cuprinzând regiunea locuită de sloveni. „Reich-ul” dispune, astfel, de un teritoriu 
ce nici nu-i aparţine. 

Am exprimat imediat cu tărie Principelul neîncrederea mea faţă de asemenea 
zvonuri, arătându-i netemeinicia lor şi asigurându-l că Mica Înţelegere prezintă un 
bloc unitar, cu o politică externă stabilită în comun, ceea ce exclude cu totul 
posibilitatea unui aranjament încheiat de Belgrad fără ştiinţa şi aprobarea celorlalte 
două state din Mica Înţelegere. În plus, am atras atenţia vice-cancelarului asupra 
faptului că asemenea zvonuri fanteziste au fost lansate regulat atât la Viena, cât şi 
în alte centre europene ori de câte ori problema habsburgică pare a deveni mai 
actuală. Am rămas, totuşi, cu impresia de a nu fi izbutit să conving, într-adevăr, pe 
Principe, care a rămas vădit preocupat de atitudinea specială pe care i se pare că 
Iugoslavia o adoptă în această chestiune. 

Merită să vă semnalez cu această ocazie că acum puţine zile, ministrul 
Franţei de aici mi-a arătat o oarecare nervozitate faţă de legăturile ce ar exista între 
domnii von Papen şi Nastasievici, care au prea dese şi lungi întrevederi. Tot 
domnul Puaux crede a şti din izvoare foarte sigure că rapoartele ministrului 
iugoslav de aici ar oglindi o oarecarea influenţă germană. 

În ce priveşte repetatele vizite prelungite făcute domnului Nastasievici de 
domnul von Papen, afirmaţiile ministrului Franţei concordă absolut cu ceea ce am 
putut afla dintr-un izvor ce nu suferă dezminţire. Serviciul presei de pe lângă 
Legaţia cehoslovacă susţine însă a şti că rapoartele domnului Nastasievici nu 
conţin nimic ce ne-ar îndreptăţi să nutrim asemenea bănuieli. În tot cazul, mi se 
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pare că în clipa de faţă este încă greu a se stabili măsura influenţei exercitată de 
Legaţia germană asupra colegului meu iugoslav. 

În ce priveşte ansamblu chestiunii, constat că atât Legaţia Franţei, cât şi Guvernul 
austriac sunt de părere că curentele progermane din Iugoslavia sunt considerabile şi pe 
cale a mai creşte. Astfel, domnul Puaux mi-a părut destul de deprimat în această 
privinţă, semnalându-mi ieri un articol publicat în „Journal de Débats” şi semnat de 
domnul Mousset, despre care se ştie că este direct inspirat de factorii competenţi 
iugoslavi. Acest articol ar da de înţeles în mod deschis că problema „Anschluss”-ului 
nu prezintă pentru Iugoslavia un interes vital sau special. Domnul Puaux a primit, de 
altfel, o telegramă de la domnul Flandin, în care acesta îi comunică conţinutul 
conversaţiilor sale cu Principele Paul, care, în chestiunea „Anschluss”-ului, ar fi avut 
aceeaşi atitudine de indiferenţă ca şi articolul domnului Mousset. 

Tot ministrul Franţei m-a asigurat că domnul Berger-Waldenegg ar fi tatonat 
de trei ori terenul în vederea unei vizite la Belgrad, dar că ar fi fost constrâns să 
părăsească acest plan deoarece nu s-a arătat deloc dispus să-l primească. 

În decursul convorbirii mele cu Principele Starhemberg, acesta a ţinut mult să 
facă o deosebire netă între chestiunea propagandei monarhiste înlăuntrul Austriei şi 
problema restaurării Habsburgilor. După părerea vice-cancelarului, prima nu 
implică deloc a doua. Austria poate foarte bine să pregătească terenul intern pentru 
restabilirea formei de stat monarhiste, fără însă să se gândească la Restaurare, care 
este cu totul neactuală şi va rămâne astfel pentru mai multă vreme. Principele mi-a 
afirmat că, dacă l-ar fi văzut pe pretendentul, l-ar fi sfătuit să întreprindă o călătorie 
de doi ani în jurul lumii, lăsând viitorului sarcina de a aduce o clarificare. Vice-
cancelarul susţine că l-a informat, de altfel, pe Arhiducele Otto în acest sens, prin 
aghiotantul său, Principele Windischgrätz, pe care l-a trimis la Steenockerzeel spre 
a-l ruga pe pretendentul de a nu veni la Paris ca să-l vadă. Arhiducele Otto, 
probabil bănuitor, nu a ascultat acest sfat. 

În ce priveşte legăturile între Guvernul austriac şi Curtea de la Steenockerzeel, 
Principele Starhemberg mi-a declarat că este de părere că, în genere, e mult mai 
bine şi chiar în interesul Habsburgilor ca ele să se facă făţiş, prin persoane oficiale, 
şi nu prin persoane neautorizate şi fără răspundere, care, de obicei, informează 
tendenţios. Astfel, Principele mi-a dat de înţeles că, de multe ori, familia imperială 
este greşit informată. 

Vorbindu-mi despre raporturile dintre Austria şi Mica Înţelegere, interlocutorul 
meu m-a asigurat că-şi va depune toată silinţa pentru ca chestiunile de ordin 
economic şi cultural să ia o întorsătură cât mai favorabilă unei sincere apropieri între 
statele în cauză. Principele consideră noul tratat comercial ce se va încheia în curând 
între Praga şi Viena ca menit a constitui un prim pas important în această direcţie. 

Tot ce Principele Starhemberg mi-a spus în privinţa Restaurării habsburgice 
sau relativ la chestiunile economice sau culturale, interesând Mica Înţelegere şi 
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Austria, mi-a fost, de altfel, confirmat şi de domnul Funder, persoana cea mai 
influentă din tabăra clericalilor, şi despre care se zice că conduce politica austriacă 
din culise de ani de zile, şi cu care am avut, de asemenea, o lungă întrevedere. 
Domnul Funder mi-a declarat că consideră Restaurarea habsburgică în 
împrejurările actuale ca o catastrofă pentru Austria şi familia imperială. 

Nu e lipsit de un oarecare interes a vă comunica aici, în paranteză, că fostul 
vice-cancelar Fey mi-a spus, deunăzi, că, cu toate afirmaţiile sale contrarii, 
Starhemberg l-ar fi îndemnat pe Arhiducele Otto să vină la Paris, în speranţa de a-l 
pune într-o situaţie grea şi de a-l compromite. Mi se pare însă că domnul Fey, care 
nu poate ierta Principelui Starhemberg debarcarea sa din guvern, este îndemnat în 
tot ce spune despre aceasta din urmă de un sentiment de profundă ranchiună. 

În decursul unei consfătuiri ţinută ieri la mine cu miniştrii Franţei, 
Cehoslovaciei şi Iugoslaviei, spre a proceda la un schimb de vederi asupra întregului 
complex al chestiunii austriece, domnul Puaux, după ce referisem convorbirea mea 
cu Principele Starhemberg, ne-a informat asupra recentei sale întrevederi cu 
cancelarul Schuschnigg. Acesta i-a comunicat nemulţumirea sa despre prea 
numeroasele „interviuri”, acordate de domnul Hodža cu prilejul călătoriei sale la 
Paris, şi care riscă să îngreuneze opera de apropiere între Mica Înţelegere şi 
Austria. După părerea domnului Schuschnigg, mersul prea rapid pe care-l ia 
domnul Hodža ar fi lipsit de abilitate. Opinia publică austriacă, care e pe cale a se 
familiariza (tot după părerea domnului Schuschnigg) cu ideea unei Austrii 
independente, ce ar colabora strâns cu celelalte state dunărene, ar putea să dea 
acţiunilor domnului Hodža o interpretare greşită, crezând că e vorba de o acţiune 
de încercuire a Germaniei, lucru la care naţiunea ausriacă nu s-ar preta niciodată. 
Această declaraţie a cancelarului pare demnă de subliniat. Ministrul cehoslovac şi-
a exprimat, de asemenea, temerea că domnul Hodža e prea optimist în privinţa 
timpului în care se poate realiza colaborarea dunăreană. 

Domnul Puaux ne-a mai comunicat că cancelarul Schuschnigg i-a dat de înţeles 
că ar servi mult cauzei de apropiere între Austria şi Mica Înţelegere, dacă Excelenţa 
Voastră şi domnul Stoiadinović s-ar opri la Viena în drumurile dumneavoastră pentru a 
continua discuţiile în chestiunea strângerii legăturilor între ţările dunărene. 

Tot în decursul consfătuirii despre care e vorba aici şi care face parte din 
obişnuitele întrevederi periodice pe care le am cu reprezentanţii din Viena ai aliaţilor 
noştri, colegul meu cehoslovac, domnul Fierlinger, ne-a comunicat o convorbire ce a 
avut loc acum, recent, între Mussolini şi ministrul cehoslovac din Roma, având mai 
mult caracterul unui monolog al Ducelui. Acesta n-ar fi împotriva apropierii dintre 
Mica Înţelegere şi blocul ţărilor semnatare ale protocolului de la Roma, cu condiţia însă 
expresă ca Mica Înţelegere să părăsească politica ei sancţionistă. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, f. 7–12 
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140 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 399, din 17 februarie, ora 21.30 
Înreg. la nr. 9 122, din 18 februarie 1936 

Vizita preşedintelui Consiliului de Miniştri cehoslovac la Belgrad este 
aşteptată cu oarecare nedumerire deoarece, în urma declaraţiilor făcute de 
domnul Hodža, cu ocazia vizitei sale la Paris, acesta intenţionează organizarea 
unui front compus din Italia, Austria şi, poate, Ungaria, împreună cu Mica 
Înţelegere, pentru apărarea integrităţii Austriei, adică o opoziţie armată în contra 
unei tentative de Anschluss din partea Germaniei. O asemenea colaborare din 
partea Iugoslaviei pare, pentru moment, exclusă. Vizita cancelarului Schuschnigg 
la Praga a provocat, deja, o nelinişte puternică în cercurile oficale de aici, care 
bănuiau o asemenea intenţie sub inspiraţia Guvernului francez. Pe de altă parte, 
atitudinea politicii cehoslovace în timpul din urmă n-a fost de natură a linişti 
Guvernul iugoslav asupra tendinţelor ei. Cercurile politice de aici impută 
Guvernului cehoslovac un amestec în politica internă, cunoscând impulsurile 
transmise prin profesorii universitari cehoslovaci direct profesorilor 
universităţilor din Iugoslavia, cât şi propaganda făcută prin studenţii croaţi de la 
universităţile cehoslovace, în vederea formării unui stat federal iugoslav, 
cuprinzând toţi slavii din Iugoslavia şi Bulgaria. Această combinaţie politică pusă 
la cale la Praga şi cunoscută la Belgrad implică sacrificarea elementului pur sârb, 
care însă nu va putea niciodată renunţa la predominarea pe care o are în 
formaţiunea actuală a statului. 

În asemenea condiţii, am impresia destul de clară că vizita lui Hodža la 
Belgrad, dacă nu este făcută în scopul de a linişti temerea Guvernului iugoslav 
de a fi invitat să participe la un front contra Germaniei, este condamnată la un 
eşec sigur. 

Gurănescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale , vol. 341, f. 38–39 
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141 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 568, din 18 februarie 1936, ora 13.45 
Înreg. la nr. 9 348, din 18 februarie 1936 

Preşedintele Consiliului de Miniştri a făcut ieri la Sejm o lungă expunere 
asupra politicii generale polone. Cu privire la politica externă a spus următoarele: 
este o eroare a se crede că aceasta trebuie să depindă de schimbările conjuncturii în 
politica internaţională. Pentru a putea colabora pe picior de egalitate cu celelalte 
state, mareşalul Pilsudski a stabilit la timp care trebuie să fie raţiunea vieţii 
internaţionale. De menţinerea mai departe a nivelului de până acum a politicii 
externe polone va depinde pentru multă vreme locul ce Polonia va ocupa în viaţa 
internaţională. Nici o greutate sau complicaţie şi, mai ales, nici o presiune venind 
din afară nu pot influenţa caracteristicile principale ale relaţiilor Poloniei cu 
străinătatea şi nici nu vor justifica vreo discontinuitate pe acest tărâm. Atât 
scopurile politicii externe polone, cât şi misiunea şi rolul ei istoric au fost indicate 
limpede pentru ani îndelungaţi, astfel încât Guvernului nu-i rămâne decât să le 
aducă la îndeplinire în mod consecvent. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Consiliului de Miniştri; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 34 

142 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VASILE STOICA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 536, din 18 februarie 1936 

Domnule Ministru, 

Domnul Rüstü Aras, ministrul de Externe al Turciei, a trecut ieri după amiază 
prin Sofia, în drumul său de la Paris spre Ankara. În acelaşi tren se găsea şi 
Karahan, ambasadorul Rusiei Sovietice în capitala Turciei.  
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Domnul Kioseivanov, prim-ministrul Bulgariei, a ieşit înaintea domnului 
Aras încă la frontiera iugoslavă, având apoi cu Domnia Sa şi cu domnul Karahan o 
conversaţie de o oră, cât ţine drumul de la frontierea iugoslavă la Sofia. În gara 
Sofia, domnul Kioseivanov şi domnul Aras s-au întreţinut singuri într-un salon al 
gării, aproximativ 15 minute. 

Unui redactor al ziarului „Utro”, care i-a pus întrebări cu privire la 
declaraţiile făcute presei franceze, cum că şi Bulgaria acţionează pentru siguranţa 
colectivă, domnul Aras i-a spus: „Confirm întru toate acele declaraţii ale mele. Ele 
sunt exacte. Noi, membrii Pactului Balcanic, n-am încetat să lucrăm şi vom lucra şi 
în viitor pentru completarea definitivă a acestui pact, prin atragerea într-însul a 
tuturor statelor balcanice. În martie viitor, la conferinţa Înţelegerii Balcanice, care 
se va ţine la Belgrad, vom discuta planul activităţii noastre pentru anul 1936. Vom 
studia, de asemenea, şi chestiunea intrării Bulgariei în pact; această chestiune nu 
este un scop nou pentru noi. Ea a fost pusă încă la crearea Înţelegerii Balcanice, în 
numele consolidării generale a păcii în Balcani. Pentru noi, chestiunea Pactului 
Balcanic şi siguranţa colectivă sunt unul şi acelaşi lucru. Numai că el se prezintă 
sub trei înfăţişări. Garantarea păcii generale în Europa, sub egida Societăţii 
Naţiunilor, consolidarea păcii în Balcani şi dezvoltarea pactelor regionale. Cât timp 
Bulgaria rămâne membru leal şi demn al Societăţii Naţiunilor, nici un stat balcanic 
nu se va gândi să comploteze în contra ei. Noi contăm pe colaborarea ei la 
consolidarea păcii în Balcani, în cadrul principiilor de mai sus, care concentrează 
ideea siguranţei colective”. 

Aceluiaşi redactor, domnul Karahan i-a făcut următoarele declaraţii cu privire 
la politica Uniunii Sovietice faţă de ţările balcanice: „Guvernul sovietic se 
interesează viu de politica paşnică şi de consolidarea relaţiilor dintre statele 
balcanice; astăzi, Moscova nu sprijină şi nu este animată de această politică în 
Balcani. Tocmai în privinţa aceasta ne deosebim de politica guvernelor ţariste ale 
Rusia de altă dată. Noi nu dorim să asmuţim nici un stat balcanic în contra celuilalt. 
După cum vedeţi, Rusia Sovietică a făcut în ultimul timp toate sforţările spre a 
restabili legăturile diplomatice cu statele din Balcani. Dacă până astăzi relaţiile 
noastre cu Iugoslavia încă nu sunt restabilite, vina nu este a noastră. La Moscova, 
se vede tot mai clar că politica de pace şi consolidare a statelor balcanice dă 
rezultate excelente. Consolidarea relaţiilor dintre Turcia şi Bulgaria ne bucură şi ne 
îndeamnă să sprijinim şi mai energic prietenia între statele Peninsulei. 

Noi considerăm Înţelegerea Balcanică un factor pozitiv pentru politica 
generală de pace şi consolidare în Balcani. Nu pot prezice viitorul acestei 
Înţelegeri, dar nu pot ascunde impresia îmbucurătoare că, în prezent, Pactul 
Balcanic exercită o influenţă decisivă asupra consolidării păcii în Peninsula 
Balcanică”. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 
Stoica 

AMAE, Fond 71 Bulgaria, vol. 4, f. 199–201 
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143 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA HAGA,  

DAN GEBLESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 143, din 19 februarie 1936, ora 14.50 
Înreg. la nr. 9 571, din 20 februarie 1936 

În convorbirea ce am avut ieri, ministrul Afacerilor Străine mi-a comunicat 
că are quasi certitudinea, pe baza informaţiilor ce le-a căpătat de la Tokyo şi 
Londra, că se urmăresc în acest moment negocieri între Germania şi Japonia, cu 
privire la Insulele din Oceanul Pacific, foste colonii germane trecute sub mandat 
japonez. Baza acestor tratative nu este cunoscută aici. Insulele în chestiune 
formează pentru Japonia o perdea de securitate inapreciabilă. Ele sunt, după 
informaţiile olandeze, puternic întărite, iar posesiunea lor permite Marinei şi flotei 
aeriene japoneze să interzică uneia sau mai multor Marine inamice accesul [în] 
Marea Chinei, îndepărtând astfel un eventual conflict în arhipelagul japonez. 
Forţele japoneze, având bazele lor în aceste insule, pot asigura libertatea 
comunicaţiilor maritime între arhipelagul japonez, posesiunile continentale ale 
Japoniei şi porturile chineze. 

Chestiunea ce se pune aici este aceea a preţului pe care l-ar putea plăti 
Germania pentru o concesie japoneză în acest domeniu deoarece, după cum adaugă 
directorul politic „un stat nu-şi vinde securitatea”. 

În orice caz, domneşte aici convingerea că Germania va revendica în curând, 
cu vigoare, restituirea fostelor ei posesiuni coloniale, demonstrând că redistribuirea 
materiilor prime nu prezintă mare interes pentru Germania, în forma în care ea a 
fost expusă în cursul ultimei sesiuni a Adunării Societăţii Naţiunilor. Starea actuală 
a economiei, finanţelor şi valutei germane impune, după părerea germană, 
revendicarea posesiunii de teritorii coloniale, iar nu acces la surse de materii prime, 
care ar trebui plătite cu preţ mondial, preţ ce Germania nu-l poate plăti cu marca 
germană devalorizată. 

Se crede aici că Guvernul britanic nu poate şi nu vrea să facă concesii asupra 
chestiunii mandatelor fie numai din cauza opunerii Dominioanelor. Intervenţia 
domnului Lloyd George în Camera Comunelor cu privire la posesiunile coloniale 
portugheze, belgiene sau olandeze a fost considerată aici ca o probă a 
„sensibilităţii” fostului prim-ministru. Guvernul olandez n-a găsit cu cale să facă în 
privinţa acestei chestiuni vreun demers la Londra. 

Am căpătat impresia că declaraţiile senatorului american Pittman, deşi 
dezaprobate pentru forma lor grosolană faţă de ambasadorul Japoniei, nu au 
displăcut cercurilor oficiale de aici în privinţa fondului, ele fiind considerate ca un 
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început de reacţie americană faţă de acţiunea japoneză. Mi s-a atras atenţia asupra 
comunicării împăciuitoare pronunţată de ambasadorul Japoniei la Washington, 
drept răspuns la sus zisele declaraţii, insistându-se asupra părerii că această 
comunicare a fost făcută din ordinul Guvernului din Tokyo. 

Geblescu 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 49–51 

144 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 592, din 20 februarie 1936, ora 15.20 
Înreg. la nr. 9 706, din 21 februarie 1936 

Sosind ieri la Varşovia cu soţia şi suita sa, Göring a fost primit imediat de 
preşedintele Republicii poloneze, iar seara, domnul Beck l-a invitat la o masă. În 
timpul nopţii, a plecat la locul de vânătoare, unde va sta câteva zile. La vânătoare 
nu participă preşedintele Republicii. 

Continuând jocul de echilibru de până acum şi pentru a contrabalansa efectul 
produs asupra opiniei publice poloneze de măsurile luate în timpul din urmă faţă de 
tranzitul german în Polonia, ziarul guvernamental „Gazeta Polska” publică azi un 
articol de fond, în care cere Guvernului să pretindă energic ca URSS să plătească 
Poloniei o sumă de 30 de milioane de ruble aur, prevăzută prin articolul 13 al 
Tratatului de la Riga, din 1921, datorie rămasă neachitată sub pretextul relei situaţii 
financiare a URSS. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. „Rog a-mi vorbi asupra art. 13, Tratat Riga”, Savel Rădulescu. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 38 
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145 
SECRETARUL DE LEGAŢIE, DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI, 

DE LA MOSCOVA, ION POPESCU-PAŞCANI, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 580, din 21 februarie 1936, ora 17.00 

Ca urmare la telegrama mea nr. 50398. 
Presa sovietică se abţinuse de la început să facă comentarii asupra discuţiilor 

care au avut loc în Parlamentul francez, privind ratificarea Tratatului de asistenţă 
mutuală franco-sovietic; în ultimele zile a părăsit această rezervă. 

Printre alte ziare, „Journal de Moscou”, în editorialul său, atacă deputaţii de 
dreapta francezi pentru atitudinea lor ostilă pactului şi afirmă că aceştia ar acţiona 
sub influenţa propagandei hitleriste. 

Cu toate că ziarul sovietic arată că Sovietele au mai puţină nevoie de 
securitate decât Franţa, totuşi, din articolul în chestiune se degajă multă amărăciune 
şi decepţie. 

Bineînţeles, nu este uitat nici Laval, care a fost învinuit că, prin întârzierea ce 
a pus a ratifica pactul, a dat curaj politicii germane de a întreprinde intrigi al căror 
rezultat s-ar vedea astăzi. 

Popescu-Paşcani 
[Note marginale:] 
Dir. politică. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 57, f. 185 

146 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,  

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 387, din 21 februarie 1936, ora 18.40 
Înreg. la nr. 10 168, din 22 februarie 1936 

Sir Alexander Cadogan, ambasadorul Angliei în China, a fost numit al doilea 
subsecretar permanent la Foreign Office, în locul lui Sir Victor Wellesley, care se 
retrage la pensie. 
                                 

98 Vezi documentul nr. 138. 
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La Foreign Office mi se spune că această numire nu va aduce nici o 
schimbare în situaţia actuală, Vansittart urmând a conduce directivele politice ca 
până în prezent. 

Totuşi, această numire confirmă oarecum ştirile care circulă în anumite 
cercuri aici, că peste câtva timp, un an sau mai curând chiar, Vansittart va trece 
ambasador la Paris, în locul lui Sir George Clerck, care urmează a fi scos la pensie. 

Alegerea domnului Cadogan se datoreşte, în bună parte, cunoştinţelor sale 
asupra lucrărilor de la Geneva; a fost şeful Secţiei Liga Naţiunilor de la Foreign 
Office, înainte de a fi ocupat postul de ministru în China, şi pare a fi o indicaţie că 
politica de cooperare între Anglia şi Societatea Naţiunilor va continua a fi cât mai 
strânsă. 

Ministrul Angliei în Persia este numit ambasador în China. 

Laptew 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 37–38 

147 
ATAŞATUL DE PRESĂ AL LEGAŢIEI ROMÂNIEI DE LA BERLIN, 

PETRE ILCUŞ,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 61, din 21 februarie 1936 
Înreg. la nr. 01 238, din 28 februarie 1936 

Germania şi ţările dunărene 

Domnule Ministru, 

Vizita la Paris a domnului Hodža, ministru-preşedinte şi ministru de Externe 
al Cehoslovaciei, a dat din nou prilej presei germane să expună teza Reich-ului faţă 
de străduinţele de înţelegere economică şi politică a statelor dunărene. Atitudinea 
de opoziţie, pe care Germania o ia încă de la început faţă de aceste noi străduinţe 
de înţelegere, rezultă clar din următoarele două articole publicate în oficiosul 
„Deutsche Diplomatische-Politische Korrespondenz”, din 12 şi 19 februarie a.c. 

Articolul din 12/II spune, între altele: „Schimburile de păreri care au avut loc 
la Paris în vederea realizării unei apropieri între statele din Europa Centrală, au 
intrat, în urma tratativelor domnului Hodža, prim-ministrul Cehoslovaciei, într-o 
fază nouă. După cum se ştie, domnul Hodža ia parte deosebit de activă la actualele 
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osteneli, care urmăresc o colaborare economică şi reducerea presiunii politice în 
bazinul dunărean. O dovedesc această participare nu numai călătoriile întreprinse, 
ci şi declaraţiile făcute, declaraţii care urmau să formeze baza politico-spirituală a 
proiectului conceput”. 

Comentând atitudinea şi felul de a se manifesta al domnului Hodža, în cursul 
acestor străduinţe, spune: „Primul-ministru cehoslovac nu mai depune nici o 
osteneală pentru a micşora obiecţiile lansate în sensul că la baza acestor planuri de 
organizare a Europei Centrale, există intenţii precise, îndreptate împotriva 
Germaniei. El încearcă să evidenţieze, mai degrabă, necesitatea şi urgenţa lor, 
justificându-le toate cu emiterea unei ipoteze despre un iminent atac din partea 
Germaniei. Este de precizat că noul prim-ministru cehoslovac se manifestă într-o 
formă pe care înaintaşii săi din cei 15 ani trecuţi nu au adoptat-o niciodată. Fiindcă 
el atribuie acestor planuri un alt caracter decât acela de a micşora tensiunea 
existentă şi de a contribui la opera de asanare. Interviul acordat jurnalistului 
francez vorbeşte mai mult despre necesitatea unei colaborări în vederea unui atac 
din partea Germaniei. Aşa că, apropierea dintre state nu mai este considerată, în 
cazul de faţă, ca având scopul şi rezultând din nevoi economice, aşa cum se punea 
problema până acum, ci ea este privită mai mult prin prisma eficacităţii şi 
întrebuinţării militare, împotriva Germaniei. Pericolul acesta german – ca şi toate 
încercările de a evidenţia existenţa unui asemenea pericol scrie oficiosul –, au toate 
scopul de a oferi o justificare şi pentru a întări „frontul celor care garantează 
pacea”. 

Acelaşi buletin, din 19/II, ocupându-se de străduinţele domnului Hodža, 
premierul Cehoslovaciei, pentru realizarea unei noi situaţii şi orientări în 
raporturile dintre statele Europei Centrale, ia atitudine clară şi cât se poate de 
precisă, exprimată printre altele, prin următoarele:  

„Mătura nouă mătură bine. Şi poate că tocmai potrivit acestui proverb, ţine 
noul prim-ministru cehoslovac să împlinească ceea ce nu le-a reuşit altora, anume, 
să rezolve fără Germania, problema economică a bazinului dunărean. Conform 
celor spuse de ziarele din Paris, Hodža s-a exprimat în sensul că drumul spre Berlin 
duce, prin prealabil, la organizarea vieţii economice din bazinul dunărean. Asta 
este însă o greşeală. Un asemenea plan nu duce spre Berlin, ci lipseşte ţările 
dunărene de piaţa germană. 

Faţă de problemele economice ale statului din bazinul dunărean, Germania a 
avut întotdeauna o atitudine clară şi precisă. Reich-ul poate afirma – şi nimeni din 
cei care cunosc situaţia nu-l pot dezminţi – că el a făcut în ultimii 10 ani pentru 
nevoile economice ale statelor dunărene cu mult mai mult decât oricare altă mare 
putere sau decât oricare altă putere mică, inclusiv Cehoslovacia. Nici la Geneva şi 
nici la alte conferinţe internaţionale, unde ţările dunărene şi-au exprimat dorinţa – 
mai întâi prin glasul României – de a fi ajutate prin tarife vamale preferenţiale, nici 
o altă ţară n-a arătat faţă de această dorinţă, atâta bunăvoinţă şi înţelegere, cât a 
arătat Germania. 
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Acordurile preferenţiale de atunci ale Germaniei ar fi intrat în vigoare, dacă 
nu s-ar fi produs lovitura piezişă (Querschuesse) dată de un ministru din Mica 
Înţelegere pendinte de Franţa, lovitură care a provocat apoi opoziţia formală a unui 
al treilea stat”. 

În continuare, subliniază atitudinea avută de Germania la Conferinţa de la 
Laussanne, după ce sistemul preferenţial naufragiase, şi apoi iniţiativa şi 
solicitudinea acordată tratatelor bilaterale, sistem încercat după ce a eşuat şi 
iniţiativa de la Laussanne, de data aceasta, după cum afirmă, din cauza Italiei. 

„Dar Germania nu a vorbit şi nici planuri politice împotriva altor state ea n-a 
făurit. Ea a făcut comerţ, iar, drept urmare, 25-50% din comerţul statelor dunărene 
se desfăşoară spre Germania. Guvernele acestor ţări pot spune, ele singure, ce 
foloase au tras de pe urma acestei politici germane pozitive. Iar ca o documentare 
asupra realităţii şi a cifrelor, se poate consulta oricând numărul pe februarie 1936 al 
revistei «Deutsche Volkswirt». 

Dacă faţă de această situaţie ministrul-preşedinte al Cehoslovaciei ţine, totuşi, 
să rezolve problema economică a bazinului dunărean fără Germania, această 
intenţie nu poate începe decât printr-o decădere economică a statelor în chestiune. 
Cu ocazia Conferinţei de la Londra, din aprilie 1932, cu privire la Planul Tardieu, 
Germania şi-a exprimat cât se poate de clar părerile sale. Potrivit atitudinii sale 
tradiţionale faţă de statele dunărene, Germania s-a declarat gata la orice colaborare 
pozitivă, în care ar fi încadrată şi ea. Dar tot aşa de clar a refuzat orice sprijin în 
cazul când asemenea planuri ar intra în funcţiune, fără participarea ei. Aceasta este, 
de altfel, şi atitudinea de azi a Germaniei. Cu toate ţările la care se referă Planul 
Hodža, Germania are convenţii din cele mai bune. Niciodată aceste ţări nu vor 
consimţi la aranjamente preferenţiale fără participarea Germaniei. Dacă, totuşi, 
asemenea aranjamente ar fi încercate, ele nu pot fi realizate decât după o reziliere a 
actualelor convenţii cu Germania. Iar asemenea rezilieri Germania le priveşte cu 
nelinişte, căci, care altă piaţă se oferă să înlocuiască piaţa germană? Franţa, cu 
politica ei economică, protejând piaţa internă? Sau Anglia, legată din punct de 
vedere agricol, în urma Acordului de la Ottawa, de dominioanele sale? Sau poate 
Italia, ori poate chiar Cehoslovacia? Şi dacă, totuşi, ar vrea să o facă, tare am fi 
curioşi să ştim, ce cotă ar dori să ia asupra ei din surplusul de ouă, păsări, unt porci, 
cornute, cereale, lemn şi tutun, de care dispun Bulgaria, Iugoslavia, România, 
Grecia şi Turcia”. 

„Deutsche Diplomatische-Politische Korrespondenz” îşi încheie articolul, 
arătând că, dacă domnul Hodža „are ambiţia să înmulţească cu o nouă încercare 
istoria zadarnicelor iniţiative luate până acum în vederea asanării economice a 
bazinului dunărean, şi de a aşeza alături de Planul Tardieu un Plan Hodža, 
Germania aşteaptă curioasă şi amănuntele unui asemenea plan. Să nu se uite însă 
că, fără Germania, înseamnă în acest caz împotriva ei şi să nu surprindă pe nimeni 
faptul dacă Germania, la evitarea voită, va răspunde printr-o atitudine negativă, şi 
viceversa, la o colaborare pozitivă, Germania este gata – ca în cursul ultimilor 10 
ani – să participe întotdeauna în mod pozitiv”. 
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La acelaşi loc, numitul buletin mai remarcă plângerea continuă a Austriei, din 
cauza bilanţului comercial pasiv, ce-l are faţă de Cehoslovacia. 

Germania şi Pactul franco-sovietic 

Problema raportului dintre Pactul franco-sovietic şi Tratatul de la Locarno 
continuă să preocupe cu cel mai viu interes, cercurile politice ale Reich-ului. 
Aceasta se evidenţiază şi din faptul că oficiosul „Deutsche Diplomatische-Politische 
Korrespondenz” a publicat numai în ultimele zile trei articole consecutive asupra 
acestei chestiuni, şi anume în zilele de 13, 15 şi 16 februarie a.c. 

În primul articol (13.II), sub titlul În faţa ratificării, oficiosul german se 
mărgineşte să sublinieze cunoscuta teză germană, anume că tratatul franco-rus nu 
ar prezenta nici un element nou pentru siguranţa politicii europene, ci, din contra, 
el ar contribui şi mai mult la înăsprirea situaţiei. 

„Dimpotrivă, dacă părţile contractante nu vor să spună mai mult decât 
presupunerile tendenţioase despre o eventuală intenţie de atac din partea Germaniei 
şi dacă voiesc să facă din aceasta o bază pentru aranjamentele militare, atunci nu 
trebuie să surprindă nici faptul că Germania socoate că asemenea pregătiri sunt 
similare cu ameninţarea. În afară de aceasta, prin preparativele în vederea anumitor 
eventualităţi, se pun în evidenţă, în mod firesc, şi alte urmări, care, cu siguranţă, nu 
pot duce la o destindere sau la promovarea unui sentiment de siguranţă. 
Convorbirile intime ale şefilor de Stat Major şi nu mai puţin acelea ale mareşalului 
Tuhacevski, la Paris, nu pot avea darul să liniştească, ci, din contră, de a crea o 
sugestivă pshihoză de război”. 

În continuare, polemizează cu tendinţa defensivă atribuită Pactului franco-rus 
şi cu caracterul ei de a putea fi încadrat în sistemul normal al securităţii colective, 
afirmând că alianţa franco-rusă, în mod practic, nu ar mai fi subordonată Pactului 
Societăţii Naţiunilor. „Alianţa este în aşa fel construită încât intercalarea 
Consiliului Societăţii Naţiunilor într-un eventual conflict, este subordonată ideii 
preconcepută a celor două părţi contractante, anumă că Germania reprezintă partea 
agresoare. Cele două părţi contractante nu doresc să meargă la Geneva, spre a lua 
decizia Consiliului cu privire la agresor, ci să evite, în mod practic şi după 
trebuinţă, forul Societăţii Naţiunilor, dat fiind faptul că hotărârile Consiliului se vor 
lua cu anticipaţie şi deoarece tezele subiective vor duse întotdeauna la izbândă – va 
avea darul să sfărâme întregul sistem al Societăţii Naţiunilor. Faptul că, în mod 
practic, două din marile puteri vor fi în stare să preîntâmpine cu voinţa lor cele ce 
se petrec la Geneva, imprimându-i «un caracter statutar», ar fi trebuit să le dea de 
gândit tocmai acelora, care ţin aşa de mult la colectivismul de la Geneva şi la 
autoritatea instituţiei de acolo. 

Ar fi o mare eroare dacă s-ar crede că Germania ar admite fără rezerve Pactul 
franco-rus, socotindu-l în acord cu Tratatul de la Locarno, numai pe simplul motiv 
că, la timpul său, Germania nu a protestat contra Tratatului franco-polon şi cel 
franco-cehoslovac, ca anexe ale Tratatului de la Locarno. (...) Reich-ul nu poate să 
vadă în pactul cu Rusia decât drept o alianţă îndreptată contra lui”. 
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Şi mai categoric este articolul apărut în aceeaşi publicaţie oficială, cu data de 
15 februarie, în care se spune, între altele: „Contrar unei informaţii publicate de 
Agenţia oficioasă franceză Havas, şi după care Germania s-ar fi împăcat politic şi 
juridic cu acest pact, punctul de vedere al Germaniei n-a variat în această privinţă 
şi se menţine negativ în aceeaşi formă şi conţinut în care a fost prezentat prin 
cunoscuta notă cu Parisul şi celelalte puteri semnatare ale Tratatului de la Locarno. 
Nu numai presa sovietică şi presa franceză, dar şi domnul Torres, raportorul 
ratificării pactului în Camera franceză, au constatat în mod expres că pactul este 
îndreptat împotriva Germaniei. Afirmaţiile domnului Flandin, după care totul va fi 
sub controlul Societăţii Naţiunilor şi al puterilor garante ale Acordului de la 
Locarno, că totul este în cadrul şi în spiritul acestor raporturi, şi că garanţii 
suficiente vor împiedica orice abuzuri, nu devin mai exacte prin repetare. Totul se 
reduce la îndoiala asupra interpretării noţiunii «agresiune provocată». Determinarea 
agresorului depinde de buna sau reaua credinţă a celor două puteri aliate”. 

Articolul relevă apoi că puterile contractante au facultatea să se îndepărteze 
de art. 16 al Pactului Societăţii Naţiunilor, spre deosebire de Tratatele de alianţă 
franco-polon şi franco-cehoslovac, despre care se susţine că sunt la fel de 
compatibile cu Acordurile de la Locarno ca şi noul pact. Cele două acorduri 
anterioare – franco-polon şi franco-cehoslovac – sunt excepţii pe care şi atunci nu 
Germania le-a impus formulei „niciodată război în Vest”, ci tot Franţa, însă 
excepţia trebuie să rămână excepţie. Dacă Tratatul de la Locarno se mai violează şi 
cu Pactul franco-rus, excepţia devine regulă şi ar deschide uşa tuturor abuzurilor şi 
nu mai puţin ale siguranţei. Iniţiativa adresată Germaniei de a se alătura Pactului 
franco-sovietic nu poate fi luată în serios decât de aceia care îşi închipuie că 
Germania ar fi cu adevărat apărată de Uniunea Sovietică, în cazul unei agresiuni 
franceze la Rin”. 

Din aceste motive, toate rezervele şi obiecţiile germane rămân depline. Tot 
aşa rămâne deplină şi răspunderea celor care au colaborat la realizarea acestui 
instrument diplomatic, inclusiv aceea a Marii Britanii, garantă a Acordului de la 
Locarno. 

Germania, singura atinsă de acest pact, are dreptul să se ocupe de gravele lui 
consecinţe. În calitate de stat european, Germania consideră de datoria ei să atragă 
Europei atenţia asupra căii primejdioase pe care urmează să fie condusă prin 
politica franceză. 

Examinând problema tratatelor încheiate între Germania şi Rusia, la 16 
aprilie 1922, la Rapallo, şi la 24 aprilie l926, la Berlin, ca şi armonia dintre aceste 
pacte şi Tratatele de la Locarno – invocate de presa franceză ca o justificare a 
atitudinii Franţei, liberă de a încheia şi ea cu Rusia un pact în acest spirit – 
oficiosul „Deutsche Diplomatische-Politische Korrespondenz”, din 17 februarie, 
spune: „Aşa-numitul Tratat de la Rapallo este un simplu tratat de prietenie, 
neîndreptat împotriva nimănui şi nu are caracter de alianţă. Tot astfel se pune 
problema şi în Tratatul de la Berlin. Aici este vorba despre un tratat de neagresiune, 
ceea ce înseamnă că părţile se obligă să nu atace. 
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Ca să împrăştie orice altă urmă de îndoială, ce s-ar mai fi putut menţine chiar 
şi după intrarea sa în Societatea Naţiunilor, precum şi a obligaţiilor asumate prin 
acest pact, Germania a socotit să se apere împotriva unui abuz cu art. 16, prin 
cunoscuta scrisoare care exclude orice posibilitate din care ar rezulta că pământul 
Germaniei ar putea forma vreodată teritoriul de tranzit pentru vreo armată străină, 
oricare ar fi ea”. 

Şi câtă vreme strădaniile Germaniei se desfăşurau în sensul de a evita sau 
reduce posibilităţile unui război, în Tratatul franco-rus este vorba de intercalarea 
directă a posibilităţii unui război. Este vorba aici despre un tratat de alianţă, care 
prevede ajutorul militar reciproc împotriva părţii a treia, iar această putere terţă este 
exprimată clar. Şi aceste fapte se petrec, cu toate că unul din aceste state este 
asigurat prin Tratatul de la Locarno, iar celălalt prin sus-numitele tratate speciale, 
împotriva oricărui atac ce ar pleca dinspre Germania. 

Deşi comentariile presei germane ca şi din aceste buletine oficioase 
semnalate mai sus, ar părea că atacurile germane s-ar îndrepta exclusiv contra 
Franţei şi Rusiei Sovietice, totuşi, marea revoltă şi îngrijorare ce stăpâneşte aici în 
legătură cu ratificarea Pactului franco-sovietic se îndreaptă, mai ales, contra 
Angliei, pe care Reich-ul o consideră acum ca adevărata autoare a noii politici de 
încercuirea şi izolare a Germaniei. 

Ilcuş 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 17, f. 100–109 

148 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA, 

CONSTANTIN LAPTEW,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 385/A-2, din 21 februarie 1936 
Înreg. la nr. 10 733, din 25 februarie 1936 

Înarmările britanice 

Domnule Ministru, 

Guvernul britanic şi Parlamentul continuă să discute planul pentru apărarea 
naţională. Documentul definitiv, la care se lucrează în momentul de faţă va fi prezentat 
Parlamentului spre discutare la începutul lunii martie. Se crede că totalul sumelor 
necesare pentru înarmările terestre, navale şi aeriene va fi între 250–300 milioane 
lire sterline. Această sumă, care reprezintă un supliment la cheltuielile obişnuite 
militare, urmează să fie eşalonată pe o perioadă de aproximativ patru-cinci ani. 
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Grija Guvernului în momentul de faţă este de a pregăti opinia publică în aşa fel ca 
aceste cheltuieli extraordinare să fie acceptate fără prea mare vâlvă şi să nu poată 
servi mai târziu de armă opoziţiei, împotriva Guvernului. De altfel, membrii 
Cabinetului, care se ocupă în special cu această chestiune, au şi luat contact cu şefii 
opoziţiei pentru a se evita posibilitatea unei campanii cu chestia înarmărilor. 

Discuţiile din ultimele zile au dovedit grija cercurilor diriguitoare de a se găsi 
posibilitatea unei mai bune coordonări a Serviciilor Apărării. Ideea numirii unui 
ministru al Apărării Naţionale a fost părăsită, un singur om nepărând a fi suficient 
pentru un post cu servicii tehnice atât de complicate. Întregul aparat al apărării va 
funcţiona sub direcţia unui comitet de specialişti în fruntea căruia urmează să fie 
numit un ministru care să poată raporta la orice moment Guvernului, ideea de bază 
fiind că apărarea rămâne să depindă în totul de guvern. 

Pentru moment, nu s-a hotărât încă persoana căreia să îi încredinţeze acest 
post. Unele cercuri ale Partidului Conservator ar dori numirea domnului Winston 
Churchill, a cărui energie cunoscută par să îl recomande cu deosebire într-o funcţie 
de mare activitate. Cum, pe de altă parte, reîntoarcerea lui Sir Samuel Hoare în 
guvern nu pare probabilă înainte de câteva luni, ar rămâne ca unul din membrii 
actuali ai Cabinetului, ministru fără portofoliu, să ia conducerea acestui organism.  

Se vorbeşte deja de Lordul Eustace Percy sau domnul R. MacDonald, Lordul 
preşedinte al Consiliului. Acesta din urmă se pare că ar fi candidatul domnului 
Baldwin, dar trebuie să adaug că numirea sa este privită cu foarte minimă simpatie 
de marea majoritate a membrilor Partidului Conservator. 

Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Laptew 
[Note marginale:] 
Domnului ministrul Titulescu; [sub]secretarului de Stat; la Marele Stat Major; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 32, f. 98–100 

149 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 303, din 22 februarie 1936, ora 14.50 
Înreg. la nr. 10 246, din 23 februarie 1936 

Ieri seară, am avut o lungă şi agitată convorbire cu domnul Krofta în 
chestiunea care ne-a ofensat suveranul. Domnul Krofta susţine cu nu are nici o 
putinţă a împiedica asemenea acte şi că, fiind ziare care nu aparţin Guvernului, 
acesta nu poate avea nici o răspundere. 
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I-am spus categoric că nu mă aşteptam la un asemenea răspuns, pe care nu-l 
pot accepta, cu atât mai mult că primul ministru a fost indignat de purtarea celor 
două ziare şi m-a asigurat că a luat măsuri. Am cerut o imediată satisfacţie, fără de 
care nu-mi iau răspunderea celor ce vor surveni, căci ceea ce pot afirma este că 
presa din România va reacţiona, publicând tot ce scriu ziarele de aici. 

Domnul Krofta mi-a spus că regretă foarte mult cele întâmplate şi asemenea 
acte. Am răspuns că pentru liniştirea celor din România am nevoie de o imediată 
satisfacţie, fără de care nu pot considera incidentul închis. Domnul Krofta mi-a 
spus că nu ar crede că sunt aşa supărat şi, după sugestia mea, mi-a promis a face ca 
ziarele în chestiune să publice o retractare sau directorii lor să facă o vizită de 
scuze la legaţie, cum au făcut demult la Legaţia Franţei. 

Sunt, dar, în aşteptarea îndeplinirii acestei promisiuni, care, dacă nu se 
realizează, voi vedea pe ministrul Justiţiei. 

Emandi 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 11, p. 84–85 

150 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 304, din 22 februarie 1936, ora 14.50 
Înreg. la nr. 10 244, din 23 februarie 1936 

Personal, pentru domnul ministrul Titulescu. 
Domnul preşedinte al Republicii cehoslovace m-a chemat astăzi şi m-a 

însărcinat să vă comunic următoarele: 
Colaborarea între el şi primul ministru este perfectă, şi, cu ocazia vizitei 

acestuia la Belgrad, ţine să vă prevină că oricare ar fi forma prin care se va sonda 
triumviratul şi rămâne bine stabilit că cadrul politicii internaţionale fixat de comun 
acord cu Excelenţa Voastră va rămâne acelaşi, fără nici o schimbare. 

Că principiul securităţii generale, aşa cum este conceput de Pactul de la 
Geneva, este călăuza politicii noastre internaţionale şi are cel mai bun apărător în 
primul ministru, care este, ca şi noi, convins că politica cu Franţa este strict legată 
de interesele noastre. 

Că chestiunea austriacă rămâne să fie considerată de noi ca o problemă 
europeană şi că, oricare ar fi înţelegerile ce s-ar face asupra acesteia, fie cu întreaga 
Mică Înţelegere sau numai cu Cehoslovacia, problema va rămâne internaţională, 
interesând, deopotrivă, şi celelalte state. 
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Domnul Hodža a subliniat la Belgrad tendinţa ridicolă ce ridică politica 
germană de a despărţi statele Micii Înţelegeri pe chestiunea Habsburgilor, asupra 
căreia ar fi interpretări diverse. 

După cum am înţeles, rostul acestei comunicări, care s-a făcut şi la Belgrad, este 
de a arăta Excelenţei Voastre că nimic nu va fi schimbat în politica externă, care 
rămâne şi în viitor condusă de domnul Beneš. De altminteri am aflat că, îndată după 
sosirea domnului Hodža de la Paris, Beneš l-a invitat la masă, unde a a stat până târziu 
noaptea şi s-au pus de acord asupra tuturor problemelor. Preşedintele Republicii 
cehoslovace se teme de lipsa de experienţă internaţională a primului ministru, care l-ar 
putea împinge la declaraţii exagerate şi, de aceea, ia din vreme precauţiile necesare. 

Domnul Beneš mă roagă să vă asigur că n-a renunţat la dorinţa călduroasă de a 
vă vedea la Praga, când ocupaţiile Excelenţei Voastre vă vor permite, căci imobilitatea 
noului său post îi oferă doar avantajul de a vă putea primi cu bucurie oricând. 

Emandi 
AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 11, f. 81–83 

151 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 637, din 22 februarie 1936, ora 15.36 
Înreg. la nr. 10 238, din 23 februarie 1936 

Informaţiile verbale ce am dat Excelenţei Voastre, cu privire la o încercare de 
ameliorare a raporturilor germano-sovietice, se adeveresc. Ea s-a produs sub forma 
unor conversaţii, având la început un caracter anodin între înalţii militari germani şi 
membrii Ambasadei sovietice din Berlin, primii deplorând atitudinea actualului 
regim german faţă de Soviete şi declarându-se dispuşi a influenţa guvernul Reich-
ului, în vederea unei destinderi. 

Un prim efect a acestor conversaţii s-a produs sub forma unei propuneri de 
armistiţiu de presă, prezentat la Ambasada sovietică de domnul Aschman, 
directorul presei din Auswärtiges Amt, acelaşi personaj care ne-a făcut şi nouă 
aceeaşi propunere acum câteva luni. Ulterior, Germania a oferit Sovietelor un 
credit de mărfuri. Rog a face să se verifice aceste informaţii cu cea mai mare 
discreţie la Moscova şi a mă ţine şi pe mine la curent cu cele aflate. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 59, f. 306 
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152 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 224, din 22 februarie 1936, ora 17.30 
Înreg. la nr. 10 240, din 23 februarie 1936 
Strict confidenţial. 

Ambasadorul Germaniei la Roma s-a întors ieri aici după o şedere de trei zile 
la Berlin, unde fusese chemat de Guvernul său. După propriile sale declaraţii, 
scopul vizitei a fost discutarea incompatibilităţii dintre Pactul de la Locarno şi 
Pactul franco-sovietic. S-au examinat argumentele pentru şi contra. Ca totdeauna, 
Hitler s-a abţinut de a emite vreo părere şi şi-a rezervat hotărârea. 

Este de remarcat faptul că ambasadorul Germaniei a fost singurul dintre 
ambasadorii Reich-ului în străinătate, care a fost chemat la Berlin în acest scop. 

Repetatele călătorii ale lui von Hassel, dinainte, în Germania, au început să 
provoace îngrijorare în cercurile diplomatice franceze din Roma, cu toate că 
acestea afirmă că au primit repetate asigurări de la Mussolini şi li s-a preconizat 
Pactul de la Locarno [sic!]. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 74 

153 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 610, din 23 februarie 1936, ora 19.07 
Înreg. la nr. 10 254, din 24 februarie 1936 

În legătură cu vizita lui Beck la Belgrad, colegul meu iugoslav îmi spune: 
1) Această vizită a fost aranjată de ministrul Poloniei la Belgrad, prin 

convorbiri cu domnul Stoiadinović; 
2) Domnia Sa a aflat abia acum câteva zile, printr-o comunicare a unui 

funcţionar de la minister şi, cerând confirmarea de la Belgrad, i s-a răspuns 
că vizita a fost stabilită, în principiu, pentru luna aprilie şi că rostul ei 
protocolar este să răspundă vizitei făcute aici, în 1931, de Marinkovici; 
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3) Domnul Stoiadinović i-a comunicat că vizita se datoreşte exclusiv 
iniţiativei poloneze şi că Guvernul iugoslav o consideră lipsită de orice 
semnificaţie politică; 

4) Domnul Stoiadinović autorizează în mod expres pe ministrul Iugoslaviei 
de aici a menţiona în conversaţiile sale cele cuprinse la punctul 3; 

5) În privinţa legăturii ce s-ar putea stabili între vizita preşedintelui Consiliului 
de Miniştri polonez la Budapesta şi aceea a domnului Beck, colegul meu 
iugoslav crede că, şi protocolar, şi politic, aceste două vizite sunt complet 
deosebite. Guvernul iugoslav ar fi preferat, evident, ca vizita la Budapesta să 
nu aibă loc, dar el nu s-ar fi putut opune decât la vizitele apropiate făcute de 
aceeaşi persoană în ambele capitale. Mi-a adăugat că acum un an şi jumătate, 
domnul Beck ar fi dorit să meargă la Belgrad şi Budapesta, dar Guvernul 
iugoslav a comunicat ministrului polon că, în asemenea condiţii, vizita n-ar fi 
oportună; 

6) Guvernul iugoslav vede cu ochi mai puţini răi o vizită la Budapesta, 
făcută de preşedintele Consiliului de Miniştri decât de domnul Beck, 
fiindcă el consideră pe preşedintele Consiliului de Miniştri mai aproape 
de Franţa şi de Mica Înţelegere decât pe cel de al doilea. Primul va limita, 
probabil, convorbirile la raporturile polono-ungare, pe când al doilea le-ar 
da un caracter mai întins şi, poate, mai defavorabil intereselor iugoslave. 

7) Colegului meu iugoslav i s-a spus, din cercurile domnului Beck, că vizita 
acestuia la Belgrad ar urmări să găsească un teren de înţelegere între 
Ungaria şi Iugoslavia, prelungind, astfel – adaug eu – propaganda germană 
în Iugoslavia şi dorind a crea o situaţie inegală între statele Micii Înţelegeri. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 41–43 

154 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 440, din 24 februarie 1936, ora 14.35 
Înreg. la nr. 10 416, din 24 februarie 1936 

Hodža, pe care l-am văzut după terminarea conversaţiilor cu Principele 
Regent şi cu preşedintele Consiliului de Miniştri iugoslav, m-a însărcinat să vă 
aduc la cunoştinţă că a constatat un deplin acord atât de principiu, cât şi de detaliu 
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şi de metodă asupra tuturor chestiunilor politice şi economice discutate şi acceptate 
între Excelenţa Voastră şi primul-ministru ceh, astfel încât dânsul consideră că 
aceste acorduri realizate cu Excelenţa Voastră şi cu Stoiadinović pot constitui un 
acord general al Micii Înţelegeri. Expunând rezultatul concret al conversaţiilor, 
Hodža a trecut rapid asupra organizării pe baza securităţii colective generale în 
cadrul Societăţii Naţiunilor şi a insistat mai mult asupra părţii economice. Astfel, s-a 
hotărât ca, mai întâi, să se procedeze la stabilirea unei baze economice numai între 
statele Micii Înţelegeri pentru ca la momentul oportun să fie invitate şi celelalte 
state din bazinul dunărean – Austria şi Ungaria –, spre a lua parte la noua 
organizare proiectată. În acest scop, Stoiadinović şi Hodža s-au pus de acord, cu 
asentimentul Excelenţei Voastre, ca Iugoslavia şi România să trimită la Praga peste 
câteva zile, câte doi specialişti, care, sub direcţia domnului Hodža, să procedeze la 
stabilirea acestei baze economice, care să constituie punctul de plecare al 
organizaţiei bazinului dunărean. După terminarea acestei prime lucrări, aceiaşi 
specialişti vor proceda la stabilirea excedentului cerealelor „grâu şi porumb” al 
celor trei ţări ale Micii Înţelegeri pentru ca, pe baza acestor calcule, să se poată găsi 
un aranjament cu Anglia, care să înlesnească absorbirea acestui excedent. 

Pentru explicarea acestui sistem preconizat de Hodža, despre care încă nu a 
vorbit Excelenţei Voastre, preşedintele Consiliului de Miniştri cehoslovac vă va 
trimite textul unei conferinţe, pe care dânsul a ţinut-o acum câţiva ani al Londra. 
Celelalte detalii şi precizii asupra conversaţiilor de aici vor fi transmise Excelenţei 
Voastre de către Hodža, după întoarcerea sa la Praga. 

Hodža pleacă luni la Novi Sad, de unde, cu o oprire de câteva ore, îşi va 
continua drumul la Praga. 

Gurănescu 
[Note marginale:] 
MSR, Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 34, f. 267–268 

155 
SUBSECRETARUL DE STAT AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, 
SAVEL RĂDULESCU, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA MOSCOVA 

T. f. n., din 24 februarie 1936 
Strict confidenţial. 

Legaţia Berlin ne semnalează unele informaţii ce le-a primit, cu privire la o 
încercare de ameliorare a relaţiilor germano-sovietice99. 
                                 

99 Vezi documentul nr. 151. 
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Au avut loc unele convorbiri, având la început un caracter anodin, între înalţii 
militari germani şi membrii Ambasadei sovietice din Berlin, primii deplorând 
atitudinea actualului regim german faţă de Soviete şi declarându-se dispuşi a 
influenţa Guvernul Reich-ului, în vederea unei destinderi. 

Un prim efect a acestor conversaţii s-ar fi produs sub forma unei propuneri de 
armistiţii de presă, prezentat la Ambasada sovietică de domnul Aschman, directorul 
presei din Auswärtiges Amt. Germania ar fi oferit, ulterior, Sovietelor un credit de 
mărfuri. 

Rădulescu 
AMAE, Fond 71 URSS, vol. 59, f. 307 

156 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 349-3, din 24 februarie 1936 
Înreg. la nr. 1 169, din 29 februarie 1936 

Domnule Ministru, 

Domnul Karahan, ambasadorul Sovietelor în Turcia, înapoindu-se din 
concediu, la trecerea sa prin Sofia, a făcut unor ziarişti bulgari declaraţii pe care le 
redau mai jos, după ziarul turcesc „La République”: 

„Guvernul sovietic se interesează foarte mult de consolidarea păcii în 
Balcani. El urmăreşte cu căldură politica de pace din Peninsulă, ceea ce este 
diametral opus politicii ţariste. Scopul nostru nu este deloc să semănăm discordia 
între statele balcanice. 

Constatăm că politica de înţelegere şi de pace dă, din zi în zi, roadele sale în 
Balcani. De exemplu, clarificarea raporturilor turco-bulgare ne bucură şi ne 
încurajează să lucrăm în acest scop. Cu toate incidentele din trecut, relaţiile între 
aceste două ţări sunt, actualmente, foarte bune. 

Rusia Sovietică consideră Pactul Balcanic ca un element pozitiv, susceptibil 
de a consolida pacea în Balcani. Înregistrez cu satisfacţie influenţa favorabilă a 
Pactului Balcanic în această direcţie”. 

Asupra relaţiilor turco-sovietice, domnul Karahan a spus: „Ştiţi foarte bine că 
noi suntem aliaţi cu turcii. Reprezint Uniunea Sovietică la Ankara de un an şi 
constat cu bucurie că raporturile între noi devin, din zi în zi, mai sincere şi că buna 
înţelegere între cele două ţări merge dezvoltându-se”. 

Filotti 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 4, f. 53–54 
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157 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 242, din 25 februarie 1936, ora. 14.55 
Înreg. la nr. 10 832, din 26 februarie 1936 

Cu privire la călătoria lui von Hassel la Berlin, Palazzo Chigi nu are până 
acum altă informaţie decât că nu s-a luat nici o hotărâre în privinţa Pactului de la 
Locarno. Aceasta este în funcţie, de altfel, de ratificarea Pactului franco-sovietic. 
Impresia italienilor este că Hitler se va abţine de a lua o hotărâre chiar după 
ratificare şi că se va mulţumi să facă rezerve. 

Am întrebat pe Suvici care ar fi, faţă de o eventuală denunţare sau cerere de 
modificare germană, atitudinea Italiei, observând că Palazzo Chigi, printr-o notă 
adresată la Paris vara trecută, a declarat că consideră compatibil Pactul franco-
sovietic cu Pactul de la Locarno. Subsecretarul de Stat mi-a răspuns că, până acum, 
chestiunea n-a fost discutată. Faţă de Pactul franco-rus Italia are o atitudine de o 
neutralitate absolută. 

În ce priveşte Pactul de la Locarno, este exact că italienii au opinat că îl 
consideră compatibil cu Acordul din luna mai, între Franţa şi Soviete. Până 
acum, nimic nu s-a produs care să modifice atitudinea Italiei. Impresia mea este 
că nu ar fi, totuşi, exclusă o schimbare de atitudine a Italiei în privinţa acestei 
chestiuni, jocuri de manevră sau ameninţare. Am constatat nu fără oarecare 
surprindere că îngrijorarea începe să se manifeste din nou faţă de perspectiva 
întrunirii Comitetului de XVIII, la Geneva. Suvici declară că, deşi în situaţia 
actuală, el, personal, continuă să rămână sceptic faţă de eficacitatea practică a 
unui embargou pe petrol, „alţii” îl cred posibil. În acest caz, lucrurile ar putea 
să se strice din nou. O eventuală manevră cu Pactul de la Locarno ar putea să 
fie ivită în contra sancţiunilor anunţate de Italia în şedinţa marelui Consiliu 
fascist, din 4 februarie. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol.; spre informare, Legaţiilor României de la Berlin şi Paris. 

AMAE, Fond 71 Italia , vol. 16, f. 79–80 
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158 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 244, din 25 februarie 1936, ora 14.55 
Înreg. la nr. 10 831, din 26 februarie 1936 
Confidenţial. 

Dintr-o lungă conversaţie cu ambasadorul Poloniei, plecat la Varşovia, la 21 
februarie, după o audienţă la Mussolini, care s-a mărginit la un schimb de vederi 
general asupra situaţiei, socotesc interesant să vă comunic punctul de vedere 
polonez, aşa cum este formulat de ambasadorul Poloniei, asupra restaurării 
Habsburgilor. Dacă Polonia va avea alegere [sic!] între Habsburgi şi Anschluss, ea 
va prefera Restaurarea. În chestiunea Habsburgilor, Guvernul din Varşovia nu are o 
atitudine preconcepută. Nu este nici pentru, nici contra. Îşi va modela, în privinţa 
acestei chestiuni, atitudinea după aceea a ungurilor. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol.; spre informare, Legaţiilor României de la Varşovia şi Viena. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 78  

159 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 643, din 25 februarie 1936, ora 15.46 
Înreg. la nr. 70 828, din 26 februarie 1936 

Ieri, 24 februarie, am avut cu von Neurath, ministrul Afacerilor Străine al 
Reich-ului, o conversaţie de aproape două ore. 

După ce i-am transmis amiciţiile Excelenţei Voastre şi l-am rugat să 
primească cutia de icre ce i-aţi transmis prin mine, am făcut un larg tur de orizont, 
examinând, în special, problemele ce ne interesează direct. I-am reînnoit dorinţa 
Guvernului nostru şi a Excelenţei Voastre, îndeosebi, de a întreţine cele mai bune 
relaţii cu Reich-ul, reamintind dovezile de interes şi simpatie pe care România în 
toate împrejurările nu a încetat a da Germaniei. 
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Recunoscând adevărul afirmaţiilor mele, Domnia Sa m-a însărcinat să vă 
mulţumesc, împărtăşindu-mi satisfacţia atât faţă de dezvoltarea relaţiilor 
economice între statele noastre, cât şi faţă de faptul că, în acest moment, nu mai 
există nici un „malentendu” mai serios între noi. 

Am trecut apoi la chestiunea ce ştiam că preocupă mai de aproape Guvernul 
german şi anume la raporturile noastre cu Sovietele, reînnoindu-i cunoscutele 
explicaţii date de atâtea ori. Am adăugat, conform instrucţiunilor Excelenţei 
Voastre, că un război ruso-german ar putea pune în joc chiar existenţa statelor 
limitrofe ambelor ţări, ceea ce dictează acestora şi, îndeosebi nouă, cea mai caldă 
dorinţă de a contribui la evitarea unei asemenea calamităţi. 

Aşa fiind, am reînnoit declaraţia făcută de atâtea ori, cât de fericită ar fi 
România de a ajuta la ameliorarea raporturilor dintre Reich şi vecinii săi. 

În ceea ce priveşte evoluţia relaţiilor noastre cu Sovietele, am confirmat că, 
până în acest moment, nu a survenit nici o modificare, că însă dacă cumva, într-o zi, 
România ar vedea necesitatea încheierii unui nou pact cu Rusia, Germania să ia act: 
1) că un asemenea pact nu ar fi îndreptat împotriva Germaniei; 2) că România ar fi 
dispusă a semna unul similar cu Reich-ul; 3) că România nu va admite trecerea, din 
punctul de vedere tehnic, chiar improbabil, a trupelor sovietice prin teritoriul său. 

Am sondat apoi terenul pentru a vedea cum priveşte von Neurath ideea unui 
pact de asistenţă mutuală cu România, Iugoslavia şi Cehoslovacia. 

Von Neurath mi-a mulţumit călduros pentru toate atenţiile şi dovezile de 
bune sentimente ale Guvernului şi, în special, ale Excelenţei Voastre, atât pentru 
ţara sa, cât şi pentru Domnia Sa, personal. 

În ceeea ce priveşte eventualitatea pentru noi a încheierii unui nou acord cu 
Sovietele, deşi Domnia Sa, personal, înţelege că, poate, la un moment dat, România 
să se vadă nevoită să încheie un asemenea pact, nu îşi ascunde părerea că el ar 
produce o dureroasă impresie în opinia publică germană. Ostil însă, cel puţin pentru 
un moment, ideii încheierii oricăror noi acorduri care i-ar angaja viitorul, Guvernul 
german nu este dispus să încheie nici un pact de asistenţă mutuală nu numai cu noi, 
dar nici cu altă ţară. Germania este încredinţată că, în conjunctura internaţională 
actuală, interesele sale fiind mai bine garantate prin izolarea sa actuală, decât prin 
încheierea de noi acorduri. Dacă cumva Germania ar socoti, la un moment dat, că 
interesul său o sfătuieşte a ieşi din această izolare, nu va lipsi să-şi reamintească atât 
de propunerile noastre, cât şi de bunele oficii oferite de Excelenţa Voastră. 

În ceea ce priveşte reîntoarcerea Reich-ului la Geneva, ministrul a reamintit 
declaraţia domnului Hitler de la 21 mai trecut, repetând că Germania nu va reveni 
decât într-o Ligă reorganizată şi pe picior de egalitate cu celelalte ţări. 

Va urma raport. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 75, f. 25–28 
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160 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 436, din 25 februarie 1936, ora 16.05 
Înreg. la nr. 10 839, din 26 februarie 1936 

Referindu-mă la telegrama dumneavoastră, nr. 10 165100. 
Până acum, eventuala vizită a lui Beck la Belgrad a făcut obiectul unor 

conversaţii de informare ale ministrului Poloniei cu Guvernul iugoslav, fără ca să 
ia nici o decizie asupra datei. Colegul meu… (lipsă în text), în urma unei 
conversaţii cu ministrul polonez, provocat de mine, a aflat că această vizită, cât şi 
vizita primului ministru polon la Budapesta ar avea loc în luna mai, dar n-a putut 
obţine o precizie asupra ordinii în care se vor desfăşura aceste vizite. 

Gurănescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol.; spre informare, Legaţiei României de la Varşovia. 

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, f. 48 

161 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 439, din 25 februarie 1936, ora 16.05 
Înreg. la nr. 10 842, din 26 februarie 1936 

Referindu-mă la telegrama dumneavoastră, nr. 10 249101: 
Domnul Stoiadinović, ocupat cu vizita domnului Hodža, nu a avut timp să 

studieze cazul din Tirana. Martinatz mă informează că însărcinatul cu afaceri al 
Iugoslaviei a trimis mai multe telegrame în această chestiune. În una din ele, acesta 
raportează că Koniţa i-a adus la cunoştinţă că Regele Zogu se consideră insultat de 
atitudinea miniştrilor străini, care au manifestat cu ocazia căsătoriei surorii sale şi 
că, din acest motiv, nu se mai poate avea raporturi oficiale atâta timp cât ministrul 
iugoslav nu va fi deplasat din Tirana. Koniţa i-a mai spus că se va adopta această 
atitudine şi faţă de ceilalţi miniştri care au refuzat să ia parte la dejunul nunţii din 
Tirana. Martinatz are informaţii că atitudinea Regelui Zogu în această chestiune 
                                 

100 Documentul nu a fost identificat în arhivă. Pentru detalii, vezi şi documentul nr. 153. 
101 Documentul nu a fost identificat în arhivă. Pentru detalii, vezi şi documentul nr. 17. 
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este în legătură cu negocierile de ordin financiar care au loc actualmente cu Italia. 
Guvernul italian ar căuta să profite de această conjunctură spre a încerca să 
provoace o situaţie dificilă Micii Înţelegeri; cei trei miniştri vizaţi de Regele Zogu 
sunt reprezentanţii Iugoslaviei, României şi Cehoslovaciei. 

Colegul meu turc mi-a spus că ar trebui ca Grecia să se solidarizeze cu noi în 
această chestiune şi că va sugera la Ankara o intervenţie la Atena în acest sens. 

Gurănescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol.; spre informare, strict confidenţial, Legaţiei României de 
la Tirana. 

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, f. 52–53 

162 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 363, din 25 februarie 1936, ora 20.23 
Înreg. la nr. 10 837, din 26 februarie 1936 

Ca urmare la telegrama mea, nr. 347102. 
Cu privire la chestiunea bulgară, secretarul general al Ministerului Afacerilor 

Străine mi-a declarat că Tevfik Rüstü Aras nu a putut vorbi despre intrarea 
Bulgariei în Înţelegerea Balcanică. 

În conversaţiile sale cu Majestatea Sa Regele Boris al Bulgariei, ministrul 
turc a văzut din nou că Bulgaria nu se gândeşte la o asemenea adeziune, pe care 
Turcia, de altfel, nu o doreşte. A reţinut însă, că în toate chestiunile care nu pun în 
joc un interes specific bulgar, Majestatea Sa Regele Boris vrea ca ţara să să-şi 
orienteze pasul după Înţelegerea Balcanică. 

Cât despre declaraţiile făcute presei la Belgrad de Tevfik Rüstü Aras, ele au 
avut caracterul unui omagiu adus Alteţei Sale Regale Principelui Paul. Ministrul 
turc, trecând prin Iugoslavia, a vrut să arate că întrevederile Principelui Regent la 
Londra şi Paris au folosit şi jertfei şi prestigiului Înţelegerii Balcanice. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 108 
                                 

102 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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163 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 

ALEXANDRU GURĂNESCU,  
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 460, din 25 februarie 1936, ora 20.50 
Înreg. la nr. 10 840, din 26 februarie 1936 

Deşi nu am putut vedea încă pe preşedintele Consiliului de Miniştri, care este 
absorbit de situaţia parlamentară critică, am căpătat din sursă… (lipsă în text) 
următoarele informaţii, care completează telegrama mea nr. 440103. 

Aranjamentului de organizare politică propus de primul ministru ceh, care 
tinde la realizarea unui pact cu caracter regional de asistenţă mutuală pentru 
garantarea, în primul rând, a securităţii Austriei, care pact ar fi putut fi interpretat 
ca fiind îndreptat contra vreunuia dintre vecini, Stoiadinović ar fi opus ideea unei 
organizări de securitate colectivă cu participarea marilor puteri. Guvernul iugoslav 
consideră că concursul marilor puteri este indispensabil atât pentru organizarea 
politică, că şi pentru organizarea economică şi doreşte să nu jignească întru nimic 
susceptibilităţile Italiei şi Germaniei. 

După terminarea lucrărilor experţilor, Flandin va prezenta la Roma, Berlin şi 
Londra atât proiectul de organizare economică, [cât] şi proiectul pentru un pact de 
securitate colectivă, care va fi pus sub egida Societăţii Naţiunilor. În aşteptarea 
realizării acestui complex de lucrări, domnul Hodža a fost autorizat să reînnoiască 
pactul de arbitraj, expirat, dintre Austria şi Cehoslovacia. La propunerea domnului 
Hodža asupra vizitei cancelarului Austriei la Belgrad, domnul Stoiadinović a dat 
acelaşi răspuns ce v-am comunicat cu telegrama mea nr. 338104, care s-a dat când s-a 
propus vizita ministrului Afacerilor Străine austriac. Domnul Stoiadinović nu s-a 
abţinut cu această ocazie a exprima domnului Hodža nedumerirea sa asupra 
întâlnirii de la Florenţa a lui Berger-Waldenegg cu Suvici. 

Gurănescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, f. 49–50 

                                 
103 Vezi documentul nr. 154. 
104 Vezi documentul nr. 124. 
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164 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 628, din 25 februarie 1936, ora 21.15 
Înreg. la nr. 10 824, din 26 februarie 1936 

În cercurile oficiale şi în presa poloneză, vizita generalului Göring105 a fost 
prezentată ca neoficială şi lipsită de orice caracter politic. 

În schimb, în cercurile Ambasadei germane se dă a înţelege că Göring a 
căutat în cursul convorbirilor avute aici, a asigura Guvernul polon că Germania va 
plăti în numerar o parte din soldul datorat trasporturilor germane prin coridor106 şi a 
dat asigurări liniştitoare cu privire la atitudinea viitoare a domnului Schacht faţă de 
Polonia. De asemenea, faptul că Göring a venit de data aceasta cu soţia, care, pe 
timpul duratei vânătorii, a rămas la Varşovia, fiind întovărăşită pretutindeni de 
doamna Beck, este prezentat ca dovadă a atmosferei de perfectă cordialitate în care 
s-a desfăşurat vizita. 

Atât din sursă polonă, cât şi germană se spune că dificultăţile ivite din cauza 
suspendării transferului datoriei pentru tranzitul german sunt pe cale de a fi 
aplanate, însă domnul Lipski, îmbolnăvindu-se de gripă, tratativele s-au întrerupt 
pentru câteva zile. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol.; spre informare, Legaţiei României de la Berlin. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 43, f. 239 

165 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VASILE STOICA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 588, din 25 februarie 1936, ora 22.30 
Înreg. la nr. 10 827, din 26 februarie 1936 

Călătoria Majestăţii Sale Regelui Boris în străinătate, întâlnirile ce a avut la 
Londra cu Majestatea Sa Regele Carol, la Paris cu preşedintele Republicii franceze, 
iar la Belgrad cu Principele Regent Paul, precum şi conversaţiile cu Excelenţa 
                                 

105 Vezi şi documentul nr. 144. 
106 Vezi documentul nr. 45, nota 40. 
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Voastră, cu domnul Flandin şi cu domnul Stoiadinović nu au produs până acum 
nici o modificare în directivele politicii externe bulgare. 

Relaţiile Bulgariei cu membrii Pactului balcanic sunt neschimbate: corecte, 
dar lipsite de căldura, care ar putea duce la eventuale colaborări. 

Cu Turcia, ele sunt reci, în urma tratamentului rău căruia este supusă 
populaţia turcă din Bulgaria şi a trebuit ca Kioseivanov să intervină personal pe 
lângă Tevfik Rüstü Aras, cu ocazia trecerii acestuia, acum o lună, în gara Sofia, ca 
presa turcă să pună surdină atacurilor contra Bulgariei. 

Cu Grecia, acţiunea de reconciliere stagnează, iar tratativele pentru 
soluţionarea problemelor litigioase, în special financiare şi economice, s-au reluat 
şi întrerupt în repetate rânduri, fără a face cel mai mic progres; declaraţiile domnului 
Demertzis, că relaţiile greco-bulgare sunt excelente, nu corespund realităţii. 

Cu Iugoslavia, după o perioadă de fraternizare sentimentală a unor grupări 
panslaviste, s-a revenit, de şase luni, la simple relaţii de vecinătate corecte, 
neîncrederea veche ivindu-se iarăşi. Această atitudine reciprocă se simte, în 
special, de la arestarea colonelului Velcev şi soţilor săi [sic!], care, în Iugoslavia, 
sunt consideraţi ca adepţii unei politici de alipire a Bulgariei la Iugoslavia, iar – 
dacă în Bulgaria sunt prezentaţi ca intrumentele unei politici sârbe de distrugere a 
independenţei bulgare, mai cu seamă că în întreprinderea sa, Velcev a fost ajutat de 
unii ofiţeri iugoslavi –, judecarea şi condamnarea lui este considerată în Belgrad ca 
o lovitură dată politicii de amiciţie strânsă cu Iugoslavia. Acesta este motivul 
pentru care noul ministru al Iugoslaviei, Sturm-Jurisici, deşi numit de trei luni, nu a 
sosit încă la post. 

În ce priveşte vizita Majestăţii Sale Regelui Boris la Belgrad, în zilele de  
17–19 februarie, sunt informat că Majestatea Sa Regele Boris a dorit ca, pe de o 
parte în faţa conversaţiilor pentru Acordul danubian şi [a] vizitei [lui] Hodža, să 
asigure Bulgariei o participare avantajoasă în formaţiunea ce se va ivi, pe de altă 
parte, să împrăştie atmosfera puţin favorabilă ce se crease acolo Bulgariei, prin 
procesul Velcev şi rechemarea ministrului Kazosov, cunoscut ca adeptul unei mari 
înfrăţiri bulgaro-iugoslave. 

Conversaţiile Regelui în străinătate îmi pare, până acum, a nu fi modificat cu 
nimic atitudinea Bulgariei faţă de vecinii săi şi faţă de Pactul balcanic. 

Ieşind de la audienţa la Suveran, în ziua de 22 februarie, Kioseivanov a putut 
declara presei că Bulgaria nu are intenţia să accepte Pactul balcanic, că motivele 
care au împiedicat aderarea au fost arătate lămurit încât nu mai este nevoie să le 
repete, însă că Bulgaria îşi va uni forţele sale cu ale statelor independente acestei 
Înţelegeri pentru consolidarea păcii şi că, rămânând aderentă neclintită Pactului 
Societăţii Naţiunilor, ea va urma politica de pace şi înţelegere cu toate statele, în 
special cu vecinii săi. 
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Precum se poate vedea şi din telegrama mea nr. 450107, partea primă a acestei 
formule este a domnului Kioseivanov, iar a doua Suveranului. 

Stoica 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Bulgaria, vol. 4, f. 202–205 

166 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 643, din 25 februarie 1936, ora 23.00 
Înreg. la nr. 10 829, din 26 februarie 1936 

Continuare la telegrama mea, nr. 3 643108. 
Cerând lămuriri asupra noţiunii egalităţii, ministrul a precizat: 
a) Desfiinţarea zonei demilitarizate pe Rin; 
b) Rezolvarea chestiunii coloniilor, evitând a preciza dacă Germania doreşte 

mandate sau restituirea pur şi simplu; 
c) Revizuirea regimului fluviilor internaţionale. 
Privitor la reforma Ligii Naţiunilor, Domnia Sa a mărturisit că, în afară de 

ideea disjungerii Pactului Ligii Naţiunilor de Tratatul de la Versailles, nu are până 
acum un program definitiv, însă în ziua în care acest program va fi întocmit, dată 
fiind poziţia eminentă a României la Geneva, nu va lipsi să ni-l comunice, 
solicitând şi preţiosul concurs al Excelenţei Voastre. 

Trecând la chestiunea austriacă, ministrul de Externe şi-a manifestat satisfacţia 
faţă de atitudinea intransigentă a Micii Înţelegeri, cu privire la Restaurarea 
Habsburgilor. Apoi, după ce a reînnoit declaraţiile sale pacifice, baronul von 
Neurath mi-a împărtăşit impresia penibilă produsă în Germania de ideile exprimate 
de domnul Hodža, cu privire la organizarea bazinului dunărean cu excluderea 
Reich-ului. Domnia Sa m-a informat, în acelaşi timp, că a şi însărcinat pe 
reprezentanţii Germaniei în capitalele dunărene să atragă atenţia guvernelor 
respective că orice tentativă de organizare fără Germania va întâmpina opoziţia 
                                 

107 Vezi documentul nr. 125. 
108 Vezi documentul nr. 159. 
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ireductibilă a acesteia. Reich-ul nu va participa la organizarea bazinului dunărean 
decât dacă va fi invitat din prima zi să ia parte la negocieri. 

Am reamintit atunci interlocutorului meu că Excelenţa Voastră este acela 
care a formulat axioma „nimic fără Germania, nimic împotriva Germaniei în 
bazinul dunărean”, dar am adăugat „cu condiţia însă, ca Germania să nu se menţină 
într-o continuă atitudine negativă”. Baronul von Neurath mi-a repetat că Guvernul 
său este dispus a participa la orice conversaţii relative la Bazinul dunărean, la care 
însă ar fi invitat de la început şi pe picior de perfectă egalitate. 

În cursul conversaţiei, având impresia că Domnia Sa avea oarecare 
nedumeriri cu privire la declaraţiile MS Regelui şi [ale] Alteţei Sale Principele Paul 
că, „armatele române şi iugoslave se vor afla acolo unde se vor afla şi armatele 
franceze”, i-am dat explicaţiile ce ţineam de la Excelenţa Voastră şi pe care am 
avut sentimentul că l-au liniştit pe deplin. 

În fine, domnul von Neurath m-a asigurat încă o dată, în mod solemn, că 
Germania nu are intenţii agresive împotriva nimănui, că nu pregăteşte niciun război 
împotriva Rusiei, cum se crede în străinătate, şi că nu va crea nici un fapt împlinit 
în zona demilitarizată a Rinului. 

Am profitat de acest prilej să-i împărtăşesc atmosfera de îngrijorare ce există 
în toate ţările europene faţă de o Germanie ce se înarmează febril, ce se declară 
nesatisfăcută şi care se izolează în mod vădit. Programul politic din Mein Kampf şi 
atitudinea veşnic negativă a Reich-ului faţă de toate încercările de organizare a 
păcii constituie serioase motive de îngrijorare pentru cancelariile europene. 

Ministrul Reich-ului a recunoscut că, cu prilejul călătoriei sale la Londra, i s-au 
spus exact aceleaşi lucruri. În termeni destul de severi, Domnia Sa a căutat să 
demonstreze însă că marea vinovată a acestei situaţii este însăşi Marea Britanie, 
care nu a făcut nimic pentru a înlesni înseninarea atmosferei politice europene.  

„În ce priveşte izolarea noastră, nu vom putea ieşi din ea, spunea Domnia Sa, 
decât după lămurirea situaţiei actuale atât de încurcată (Cred că domnul von 
Neurath făcea aluzie la lichidarea conflictului abisinian). Iar relativ la cartea 
Führer-ului, Mein Kampf, vă pot comunica confidenţial că acesta lucrează la o nouă 
carte, în care va prezenta evoluţia ideilor sale politice după o experienţă de trei ani 
de guvernare şi care va linişti pe cei ce ne bănuiesc de intenţii agresive”. 

După examinarea acestor chestiuni am exprimat domnului von Neurath 
punctul de privire al Guvernului nostru faţă de cele petrecute cu prilejul vizitei 
domnului Gh. Brătianu la Berlin109. Ministrul de Externe mi-a declarat că cunoştea 
încă de mai mulţi ani pe domnul Brătianu, aşa încât atunci când acesta i-a solicitat 
direct o audienţă, dat fiind mai ales numele său, nu a crezut că îi poate refuza 
audienţa cerută. I-am citit atunci atât declaraţia publicată de domnul Brătianu la 
                                 

109 Vezi documentele nr. 71, 90 şi 91. 
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întoarcerea sa de la Berlin, cât şi aceea pe care mi-o făcuse domnul von Neurath, la 
10 Decembrie 1934, şi am întrebat care este adevărata doctrină a Reich-ului în 
momentul de faţă. Domnia Sa mi-a răspuns că, probabil, trebuie să se fi petrecut 
vreo confuzie în spiritul domnului Brătianu deoarece Domnia Sa i-a declarat 
următoarele: că nu există nici o alianţă între Ungaria şi Germania. 

„Nu am declarat însă, mi-a spus Domnia Sa, că Germania nu ar avea intenţia 
de a sprijini nici direct, nici indirect vreo revendicare revizionistă a Ungariei 
împotriva României” cum afirmă domnul Brătianu. În realitate, am declarat numai 
că Germania nu a promis niciodată Ungariei ca să o asiste. Nu am variat cu nimic 
din cele ce v-am declarat anul trecut. Germania nu va sprijini niciodată cu armele 
revendicările Ungariei. Nu există niciun fel de pact de asistenţă mutuală între noi şi 
Ungaria însă dată fiind situaţia identică ce există între noi care luptăm împotriva 
Tratatului de la Versailles, şi Ungaria, avem deplină comprehensiune pentru lupta 
ungurilor împotriva Tratatelor. Domnul von Neurath a adăugat că nu a avut nicio 
conversaţie tripartită între Domnia Sa, domnul Göring şi domnul Brătianu, cum s-a 
afirmat în unele cercuri. De asemenea, este inexact că s-ar fi redactat vreun text de 
comunicat, de acord cu Domnia Sa sau cu vreun funcţionar din Ministerul de 
Externe, cum iarăşi s-a afirmat. Domnia Sa nu a avut decât o simplă conversaţie cu 
domnul Brătianu, pe care acesta a fixat-o apoi, cum l-a slujit memoria Domniei 
Sale, în cunoscutul comunicat dat presei. Domnul von Neurath a mărturisit în mod 
confidenţial că, într-o conversaţie ulterioară, pe care a avut-o cu domnul Göring, 
amândoi şi-au comunicat impresia că „Domnul Brătianu avea nevoie de o 
asemenea declaraţie pentru lupta sa politică internă”. 

Cu toate declaraţiile formale ale domnului von Neurath, pe care le-am 
consemnat sub dictarea sa, există serioase indicaţii că textul publicat de Brătianu să 
fie mai aproape de primele declaraţii, cel puţin ale domnului Göring. Asistăm, deci, 
şi acum ca în decembrie 1934, la o dare înapoi a Ministerului de Externe al Reich-ului, 
care evită să se angajeze prea mult în mod oficial. Şi în acest caz nu sunt 
îndreptăţiţi cei ce se întreabă: care este adevărata doctrină a Reich-ului în această 
materie şi care este valoarea acestor declaraţii? 

Ele merită să fie înregistrate, fără îndoială, însă considerate cu o deosebită 
rezervă. 

Toate aceste informaţii au un caracter strict confidenţial. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. Pol. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 75, f. 29–34 
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167 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 400, din 25 februarie 1936 

Apropierea dintre statele dunărene şi rezerva Austriei 

Domnule Ministru, 

Ca urmare la precedentele rapoarte ale acestei legaţii, cu privire la urmările 
vizitei cancelarului austriac la Praga şi la reluarea tratativelor comerciale austro-
cehe110, aflăm că negocierile progresează mai încet decât nădăjduia Hodža. 

Concesiile unilaterale făcute de delegaţia cehă până acum înfăţişează pentru 
exportul austriac o posibilitate de spor anual de circa 15 milioane de şilingi, în 
condiţii normale. Delegaţia austriacă cere însă mai departe ca acest spor să fie 
ridicat la 30 de milioane. La Legaţia cehă de aici se crede că înţelegerea se va face 
pe o bază de 18 milioane. Concesiile cehoslovace ar urma a se răsfrânge, în parte, 
asupra industriei naţionale şi, în parte, asupra importului de maşini şi aparate 
electrice ce se aduc acum în Cehoslovacia din Germania. Austria îşi întemeiază 
refuzul de a face, la rândul ei, concesii statului vecin pe faptul că balanţa ei 
comercială faţă de Cehoslovacia e prea pasivă şi că restabileşte astfel numai un 
drept echilibru. Dacă Cehoslovacia n-ar fi acordat aceste concesii, Austria ar fi 
restrâns importul de cărbuni şi de articole fabricate în această ţară pentru o sumă 
mai mult decât echivalentă şi ar fi adus acei cărbuni şi aceste mărfuri în schimbul 
unor supracontingente, din Polonia şi din Germania. 

Apropierea economică austro-cehă, care va fi consfinţită de un tratat ce ar 
urma a fi semnat în prima jumătate a lunii martie de domnul Hodža, cu prilejul 
vizitei sale la Viena, rămâne, astfel, deocamdată, în limite destul de modeste şi 
concesiile cehe răspund, de fapt, mai curând la nevoia de a scăpa exportul de 
cărbuni ceh de represaliile austriece, decât la un plan mai larg de conlucrare 
economică care întâmpină în asemănarea structurii economice a celor două ţări 
piedici foarte greu de înlăturat. 

Întrucât priveşte o apropiere pe tărâmul politic, scepticismul domneşte mai 
departe la Legaţia cehoslovacă, unde s-a amintit chiar în chip confidenţial, faţă de 
rezultatul convorbirilor din urmă şi de zgomotul făcut de presă în jurul lor, fraza 
„nascitur ridiculus mus”111. Convingerea mai intimă a acelei legaţii fiind, că atât 
Ungaria, cât şi Italia, fără a mai vorbi de neînţelegerile austro-iugoslave în jurul 
problemei Restauraţiei, înfăţişează în calea unei apropieri adevărate piedici care nu 
pot fi înlăturate acum şi poate nici chiar într-un viitor mai îndepărtat, dacă nu 
intervine vreo schimbare mai însemnată în atmosfera politică a Europei. 
                                 

110 Vezi documentele nr. 7, 41, 63. 
111 S-a născut un şoarece caraghios (lat.). 
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În cercurile politice austriece se întăreşte, de altminteri, tendinţa – se crede, sub 
influenţa Italiei – de a mărgini tratativele concrete între statele dunărene la problemele 
economice, în care Austria ar urma, bineînţeles, să primească cât de mult şi să dea cât 
de puţin, sub cuvânt că e vorba, înainte de toate, de consolidarea ei. Se mai vorbeşte, 
astfel, de încheierea apropiată a acelui tratat de arbitraj şi de prietenie, amintit în 
comunicatul dat la Praga după vizita cancelarului Schuschnigg.  

În cercurile Ministerului Afacerilor Străine se declară, de altfel, iar că, înainte 
de o lămurire a situaţiei între Italia şi Societatea Naţiunilor, nu se va putea face nici 
un pas mai însemnat pe calea conlucrării dunărene şi se recunoaşte că Italia 
doreşte, deocamdată, să „frâneze” orice iniţiativă care ar trece peste cadrul unei 
apropieri, mărginită la unele probleme economice. 

Într-o convorbire avută zilele acestea de consilierul acestei legaţii cu preşedintele 
Miklas, acesta s-a exprimat în acelaşi sens, arătând că convorbirile austro-cehe 
urmăresc numai îmbunătăţirea legăturilor economice dintre cele două ţări, condiţie 
prealabilă pentru o apropiere politică eventuală între ţările dunărene. Domnul Miklas a 
ţinut, totuşi, să sublinieze că chiar dacă convorbirile dintre bărbaţii de stat din aceste 
ţări nu aduc acum la rezultate politice concrete, ele au folosul unei lămuriri mai precise 
şi a unei confruntări mai amănunţite a diferitelor puncte de vedere, ceea ce poate risipi, 
cel puţin, unele neînţelegeri sau prejudecăţi şi uşura o viitoare apropiere. 

Pe scurt, se poate zice că cercurile politice de aici ţin să arate că Austria nu îşi 
părăseşte orientarea politică de până acum şi că nu poate fi vorba, deocamdată, de o 
apropiere politică în chip mai larg între statele dunărene. 

Declaraţiile prea zgomotoase ale domnului Hodža, publicitatea dată de presa 
internaţională convorbirilor de la Paris şi din alte capitale, directivele primite de la 
Roma, greutatea de a se ajunge la o înţelegere asupra chestiei monarhiste cu 
Iugoslavia şi teama de a nu indispune prea tare pe unguri, au contribuit, toate la un 
loc, la dezvoltarea aici a unui sentiment de rezervă faţă de orice iniţiativă politică 
pe tărâmul apropierii dintre statele dunărene. 

Se mai poate, de altminteri, că cercurile conducătoare austriece, care cred că 
politica Italiei ar putea ca să se schimbe radical faţă de Germania, dar care urmăresc, 
totuşi, cu oarecare încordare simptomele unei destinderi între cele două ţări, care s-ar 
putea accentua, dacă s-ar hotărâ la Geneva noi sancţiuni împotriva Italiei, să ţină din 
această pricină să se ferească cu atât mai mult de orice atitudine care ar putea 
nemulţumi şi justifica în ochii ei concesii ce ar fi, poate, adusă să le facă Germaniei. 

Nu trebuie, într-adevăr, să uităm că există în Italia şi, mai ales, în armată, 
anumite cercuri influente, din care făcea parte şi colonelul Fabbri, fostul ataşat militar 
italian, care socot că este o greşeală ce face Italia când renunţă la alianţa Germaniei 
din pricina unei ţări menită, oricum, să intre cu timpul în orbita Germaniei şi care nu 
ar înfăţişa pentru Italia, în caz de război, nici un adaus de putere. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 

AMAE, Fond 71 România, vol. 230, f. 421–424 
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168 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,  

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 427, din 26 februarie 1936, ora 18.00 
Înreg. la nr. 11 055, din 27 februarie 1936 

Nota italiană de ieri, prin care Guvernul din Roma îşi rezervă dreptul de a 
ridica ulterior chestiunea acordurilor de securitate încheiate de englezi, cu privire la 
Mediterana, nu a produs aici nicio impresie. Guvernul britanic consideră că 
chestiunea a fost definitiv tranşată atât prin memoriul adresat Societăţii Naţiunilor, 
la 22 ianuarie, cât şi prin nota adresată la Roma, la 14 februarie trecut. 

În cercurile de aici, se constată că, în ciuda discursului relativ conciliant al 
domnului Anthony Eden, o uşoară tensiune se manifestă în raporturile italo-
britanice. Această tensiune rezultă, mai întâi, de pe urma ameninţărilor calculate 
ale Italiei de a se apropia din nou de Germania şi de a se retrage din Societatea 
Naţiunilor, zvonuri care au circulat ieri cu insistenţă. Dar, mai cu seamă, ea rezultă 
din atitudinea delegaţiei italiene, care încearcă a sabota conferinţa navală, urmărind 
a obţine drept preţ al adeziunii sale la viitorul tratat, retragerea unei importante 
părţi a flotei britanice din Mediterana. 

Laptew 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 42–43 

169 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA MOSCOVA, ION POPESCU-PAŞCANI, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 621, din 26 februarie 1936, ora 20.29 
Înreg. la nr. 11 056, din 27 februarie 1936 

„Journal de Moscou” de astăzi publică un interesant articol cu privire la 
Acordul comercial româno-sovietic112. După ce face o expunere a principiilor 
acestui acord, jurnalul sovietic arată importanţa lui pentru economia celor două 
                                 

112 Este vorba despre Acordul de plăţi dintre România şi Uniunea Sovietică, semnat la 
15 februarie 1936. Vezi textul acordului în vol. Relaţiile româno-sovietice. Documente (1935–1941), 
vol. II, ed. Costin Ionescu, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 2003, p. 58–61. 
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ţări. Cu toate că mărfurile pe care România şi URSS le pot exporta sunt aproape 
similare, spune ziarul, noua bază juridică dată relaţiilor comerciale va avea drept 
efect luarea de iniţiative tinzând a întări aceste relaţii. Ziarul sovietic mai arată că 
noi am putea importa maşini agricole, etc., şi Sovietele de la noi piei, lână, 
materiale de cale ferată. „Journal de Moscou” termină, arătând că încheierea 
acordului în chestiune are şi o semnificaţie de ordin politic. Amintind fazele prin 
care au trecut raporturile dintre cele două ţări, de la reluarea lor până azi, este de 
părere că acordul marchează o nouă etapă în politica de apropiere între România şi 
Soviete, care luptă în comun pentru pacea generală. 

Popescu-Paşcani 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 83, f. 232 

170 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 360, din 26 februarie 1936, ora 00.50 
Înreg. la nr. 10 833, din 26 februarie 1936 

Ca urmare la telegrama mea nr. 348113. 
Secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine m-a informat azi că 

discuţiile tehnice dintre Statele Majore turc şi britanic, privitoare la asistenţa în 
Mediterana, vor începe mâine. În acest scop va sosi un ofiţer superior din armata 
engleză, împreună cu ataşatul naval. Se va studia, îndeosebi, eventuala stabilire a 
unei baze navale şi aeriene pe coasta de sud-vest a Anatoliei. 

La întrebarea mea dacă este vorba şi de măsuri militare în Strâmtori, 
secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine mi-a răspuns că obiectivul 
principal este zona învecinată Dodecanezului, unde se află baze navale şi 
aeronautice italiene. Dacă Anglia ar cere Turciei să ia anumite măsuri de precauţie 
şi în Strâmtori, aceasta nu s-ar opune. 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine mi-a confirmat că 
ambasadorul Italiei a făcut un demers, întrebând dacă se prepară un atac anglo-
turc împotriva Italiei. Ambasadorul Italiei a arătat că asemenea schimburi de 
vederi între Statele Majore depăşesc cadrul Societăţii Naţiunilor şi caracterul 
principial al declaraţiilor anterioare. Ele transformă chestiunea într-o afacere 
                                 

113 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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pur turco-britanică, ceea ce ar da drept Italiei să pună chestiunea relaţiilor 
turco-italiene. 

Consultaţiile, a spus el, vor produce nemulţumiri la Roma. 
Secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine a răspuns că nu este 

vorba de atac, ci numai de stabilirea tehnică a modalităţilor de colaborare, 
conform art. 16, alineatul 3. Schimburile de vederi au acelaşi caracter principial, 
ca şi cele anterioare, ele urmând să fie puse în aplicare în cazul unei agresiuni 
italiene în urma sancţiunilor. Ele nu au nimic neprevăzut şi sunt în deplină 
concordanţă cu Pactul Societăţii Naţiunilor. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Marele Stat Major. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 110–111 

171 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA MOSCOVA, ION POPESCU-PAŞCANI, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 632, din 27 februarie 1936, ora 16.45 
Înreg. la nr. 11 246, din 28 februarie 1936 

Într-o convorbire ce am avut cu domnul Alphand acesta mi-a mărturisit că 
este destul de plictisit de opoziţia ce se face Pactului franco-sovietic în Parlamentul 
francez. Cercurile sovietice sunt nemulţumite din cauza aceasta, care găsesc, cu 
drept cuvânt, că deputaţii francezi nu ar trebui să vadă o problemă de politică 
externă prin prisma resentimentelor de politică internă. Oarecare vină în această 
privinţă – a declarat ambasadorul – o are şi Laval, care nu a ratificat imediat pactul. 
Lăsând să treacă atâta timp de la semnarea lui, a dat curs liber intrigilor din afară. 
Pactul va fi sigur ratificat de Cameră însă la Senat, care este compus din elemente 
mai conservatoare, opoziţia va fi şi mai mare, şi atunci această chestiune riscă să 
fie pusă în faţa alegătorilor la alegerile viitoare. Deci, o problemă de o parte 
externă transpusă complet pe planul pasionant al luptelor de politică internă. De 
altfel, este probabil, a adăugat ambasadorul Franţei, ca numărul opozanţilor să fie 
mărit sub influenţa evenimentelor din Spania şi a celor din Tokyo. 
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În ce priveşte cele dintâi, întrucât se va afişa pericolul propagandei 
comuniste, iar celălalt din cauza repercusiunilor pe care schimbarea Guvernului 
anti… (lipsă în text) lor japonezi în Extremul Orient. Am găsit că nu este lipsit de 
interes a comunica Excelenţei Voastre părerile reprezentantului francez aici, cu 
privire la o problemă care interesează aşa de mult securitatea Europei. 

Popescu-Paşcani 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 4, f. 61–62 

172 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 250, din 27 februarie 1936, ora 19.35 
Înreg. la nr. 11 241, din 28 februarie 1936 
Confidenţial. 

Ambasadorul Germaniei la Roma, întors vineri de la Berlin, a fost primit 
sâmbătă seara de Mussolini. 

Diplomatul german a vorbit Ducelui, în principiu, despre posibilitatea Italiei 
de a adopta o atitudine comună cu Germania faţă de Pactul franco-sovietic. 

Şeful Guvernului a răspuns că Guvernul italian şi-a dat deja aprobarea 
pactului sus-numit. Crede, de altfel, că ratificarea lui se va lovi de mari dificultăţi, 
în special la Senat. 

În ceea ce priveşte Pactul de la Locarno, Mussolini a declarat că îl consideră 
slăbit de toate evenimentele în curs şi că, pentru moment, Italia nu face nimic, nici 
pentru, nici contra lui. 

Impresia lui von Hassel este că şeful Guvernului este iarăşi neliniştit de 
desfăşurarea ulterioară a situaţiei şi că, dacă aceasta s-ar păstra prin înăsprirea 
sancţiunilor, reacţia Italiei ar fi, în primul rând, retragerea din Liga Naţiunilor. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 82 
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173 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 744, din 27 februarie 1936, ora 22.35 
Înreg. la nr. 11 240, din 28 februarie 1936 

Ca răspuns la telegrama dumneavoastră, nr. 10 829114. 
Repet pasajul cerut din telegrama mea, nr. 3 643115:  
„Nu am declarat însă, mi-a spus Domnia Sa, că Germania nu ar avea intenţia 

de a sprijini nici direct, nici indirect vreo revendicare revizionistă a Ungariei 
împotriva României, cum afirmă domnul Brătianu. În realitate, am declarat numai 
că Germania nu a promis niciodată Ungariei ca să o asiste. Nu am variat cu nimic 
din cele ce v-am declarat anul trecut. Germania nu va sprijini niciodată cu armele 
revendicările Ungariei. Nu există nici un fel de pact de asistenţă între noi şi 
Ungaria însă, dată fiind situaţia identică ce există între noi, care luptăm împotriva 
Tratatului de la Versailles, şi Ungaria, care luptă împotriva Tratatului de la 
Trianon, avem deplină înţelegere pentru lupta ungurilor împotriva tratatelor”. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 341, f. 78 

174 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTATIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 552, din 28 februarie 1936, ora 13.45 
Înreg. la nr. 11 406, din 28 februarie 1936 

Pactul franco-sovietic, aşa cum am telefonat ieri spre seară, a fost ratificat de 
Camera franceză cu 553 de voturi pentru, 164 voturi contra. Discuţia s-a prelungit 
timp de trei săptâmâni şi nu a lăsat impresia hotărâtă că argumente definitive şi 
convingătoare s-ar fi adus nici de o parte, nici de alta. Un fel de obosire a provenit 
poate din lungimea dezbaterilor, cât şi din tărăgănarea ratificării ca şi dintr-o 
convingere mediocră a oratorilor, a caracterizat aceste prea lungi dezbateri, în care, 
este drept să constatăm că discursurile pentru pact ale lui Herriot, Bastid şi Flandin 
                                 

114 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
115 Vezi documentele nr. 159 şi 166. 
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au trecut uşor asupra chestiunii datoriilor ruseşti, definitiv nerambursate, ca şi 
asupra amestecului Sovietelor în viaţa de stat şi politica internă a Franţei şi, 
insistând asupra politicii de securitate colective, care este patrimoniul tuturor 
partidelor. Trebuie semnalată intervenţia lui P. Cot, fost ministru al Aerului, care a 
încheiat dezbaterile. Domnia Sa a afirmat că pactul are aprobarea înaltelor foruri 
militare franceze, care sunt convinse de reala valoare a organizării militare 
sovietice. A produs vizibil efect chiar asupra dreptei ostile, enumerarea posibilităţilor 
aviaţiei sovietice, care posedă 3 000 de avioane de prima linie şi care, la ultimele 
manevre, a înfăptuit transportul unei brigăzi de infanterie, oameni şi armament, 
prin 97 de avioane, în două ore. Este evident că, dacă acum trei săptămâni se conta 
pe o majoritate de circa 400 de voturi, de ieri seară nu este impresionant de masiv 
ca să determine curentul puternic la Senat, care, împotriva tuturor zvonurilor, va 
vota, totuşi, pactul până la 22 martie, data începerii perioadei alegerilor, proiectul 
fiind depus chiar azi. Nu există precedent ca un instrument diplomatic admis de 
Cameră să fie respins de Senat şi nici ca una din Camere să-l voteze numai după o 
consultare electorală, care va da un nou aspect compunerii acelei Camere. 

Majoritatea care a votat pactul este un efect al rezultatului alegerilor spaniole, 
în care Frontul Comun a triumfat şi în care amestecul Sovietelor a fost dovedit. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 274–275 

175 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva] 
T. nr. 155, din 28 februarie 1936 
Înreg. la nr. 11 406, din 28 februarie 1936 

Deşi sunt numai puţine zile până la întrunirea celor XVIII116, situaţia aici este 
departe de a fi clară. Niciun pronostic sigur nu se poate face. Se aşteaptă sosirea 
principalelor delegaţii şi se speră că primele conversaţii vor aduce oarecare lumină 
asupra intenţiilor unora şi altora. Până acum nu se anunţă nicio iniţiativă. Toţi, 
inclusiv Guvernul francez, vor să urmeze curentul ce se va desena. Se spune însă că 
                                 

116 Este vorba despre Comitetul de XVIII. 
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ceva va trebui să iasă de la apropiata întrunire, că lucrurile nu pot fi lăsate în starea 
actuală fără primejdie pentru întreaga politică a sancţiunilor. Se afirmă şi aici că, 
dacă embargoul asupra petrolului nu merge, britanicii vor încerca alte sancţiuni ca, 
de pildă, interzicerea pentru navele italiene de a face escală în porturile membrilor 
Societăţii Naţiunilor. Italienii sunt foarte neliniştiţi de situaţie. Ei cred că Eden nu 
se poate întoarce fără un succes împotriva lor. Orice extindere a sancţiunilor şi, în 
special, ameninţarea închiderii porturilor îi va sili, împotriva voinţei Ducelui, să 
examineze retragerea lor din Societatea Naţiunilor. Aceasta, spun ei, nu este o 
simplă ameninţare sau şantaj, ci va fi o inexorabilă necesitate. În proporţia 
gravităţii noilor sancţiuni, vor fi nevoiţi să ia alte măsuri mai grave ca, de pildă, 
denunţarea tratatelor ce-i leagă de puterile occidentale. În vederea conversaţiilor de 
luni, este necesar să cunosc cu precizie punctul de vedere al Excelenţei Voastre 
asupra atitudinii faţă de raportul experţilor. O rog să binevoiască a-mi transmite 
instrucţiunile sale. 

Antoniade 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 221–222 

176 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,  

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 442, din 29 februarie, ora 06.00 
Înreg. la nr. 11 738, din 1 mai 1936 

Cercurile politice britanice au primit cu satisfacţie ratificarea de către Camera 
franceză a Pactului franco-sovietic. Lungile discuţii şi tergiversările acestei 
ratificări erau privite de aici cu îngrijorare. Într-adevăr, cercurile politice s-au temut 
ca Germania să nu profite de această conjunctură pentru a efectua la Paris un 
demers, ameninţând în cazul ratificării Pactului fie cu denunţarea Tratatului de la 
Locarno, fie cu reocuparea zonei demilitarizate, ceea ce ar fi pus Anglia într-o grea 
situaţie. 

A făcut, de asemenea, excelentă impresie discursul domnului Flandin, 
precum şi propunerea Domniei Sale de a se supune textul Pactului franco-sovietic 
Curţii Permanente de Justiţie Internaţională de la Haga. 

Laptew 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 231 
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177 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 555, din 29 februarie 1936, ora 15.45 
Înreg. la nr. 11 734, din 1 martie 1936 
Confidenţial. 

Ambasadorul URSS, venind ieri să mă vadă, am constatat o oarecare 
nemulţumire şi mâhnire datorate votului de alaltăieri al Camerei franceze, care nu-l 
satisface, nefiind destul de masiv pentru a se produce o suficientă impresie asupra 
Berlinului. Domnia Sa a căutat să explice votul ca fiind însă rezultatul unei 
„confuzii”, datorată insuficientei clarităţi a Guvernului, dacă pune ori nu chestiunea 
de încredere, şi aceasta a mâhnit pe Potemkin, care ar fi dovedit că, lăsaţi la liberul 
lor arbitru, deputaţii ori nu au dat toată valoarea rostului şi sensului acestui pact, ori 
mulţi dintre ei sunt obsedaţi de speranţa iluzorie a unei posibile apropieri pe picior 
de egalitate şi pe lungă durată, de Berlin. 

Jocul echivoc pe care îl schiţează din nou Roma îl închietează şi pe Domnia 
Sa, deşi nu crede că ar fi alt substrat decât acela de a impresiona ţările sancţioniste, 
în preajma întrunirii de la Geneva, care urmăreşte de aproape un succes militar în 
Abisinia. Domnia Sa mi-a spus că ministrul Afacerilor Străine i-a vorbit şi despre 
găsirea unei modalităţi de regulare a vechii datorii ruse sau măcar a unei declaraţii 
principiale, şi că răspunsul pe care Domnia Sa l-a dat domnului Flandin, după o 
nouă consultare a Guvernului sovietic, a fost cu totul negativ (deci, aceasta explică 
pentru ce ministrul Afacerilor Străine a eludat sau, mai bine zis, a alunecat asupra 
acestui capitol în discursul ce a ţinut la Cameră ceea ce nu a fost fără a nemulţumi 
pe unii deputaţi, mâine candidaţi la realegere). 

Ca încheiere, Domnia Sa m-a rugat a transmite Excelenţei Voastre sincera sa 
recunoştinţă pentru cele ce aţi întreprins aici, în explicarea rostului şi oportunităţii 
realizării Pactului franco-sovietic, „care va contribui la luminarea orizontului 
politic tulburat nu de Soviete, ci de Berlin”. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 276–277 
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178 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 501, din 29 februarie 1936, ora 18.50 
Înreg. la nr. 11 734, din 1 martie 1936 

În ultimele 48 de ore, s-a produs aici o schimbare de atitudine a cercurilor 
conducătoare, în ceea ce priveşte vizita cancelarului Austriei. Contrar răspunsului 
dat de Stoiadinović primului ministru cehoslovac, Schuschnigg va fi primit la 
Belgrad. Se crede că această schimbare este datorată unei noi intervenţii a 
Guvernului francez. 

Totodată, sunt informat că Guvernul iugoslav a acceptat şi vizita lui Beck. 

Gurănescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, f. 56 

179 
DIRECTORUL DIRECŢIEI AFACERILOR POLITICE 

DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, 
ALEXANDRU CRETZIANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, CONSTANTIN ANTONIADE 

T. nr. 11 425, din 29 februarie 1936 
Înreg. la nr. 169, din 4 martie 1936 
Confidenţial. Prin curier. 

Domnule Ministru, 

Domnul Geblescu, însărcinat cu afaceri al României la Haga117, ne transmite, 
la 28 februarie curent, următoarele declaraţii ale directorului politic din Ministerul 
Afacerilor Străine al Ţărilor de Jos:  

În ce priveşte embargoul asupra petrolului, politica Olandei este neschimbată, 
cu deosebire că, faţă de atitudinea adoptată de Statele Unite, Guvernul olandez a 
ajuns la convingerea că aplicarea sancţiunilor petroliere a devenit o chestiune de 
                                 

117 Funcţia lui Geblescu la acea vreme era de secretar de legaţie.  
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simplă oportunitate. Nu se mai poate învedera în termen apropiat vreo schimbare în 
politica petroliferă, urmată până acum de Statele Unite. Părerea directorului politic 
olandez este că, în circumstanţele actuale, atitudinea Guvernului britanic va fi şi ea 
stăpânită de consideraţiile expuse mai sus, adică de oportunitatea lărgirii 
sancţiunilor, având în vedere atitudinea Statelor Unite. 

În ce priveşte partea din discursul domnului Eden, în legătură cu propunerile 
Comitetului de cinci, care încă acum ar putea fi considerate ca o bază posibilă 
pentru soluţionarea conflictului italo-abisinian, directorul politic a declarat că 
atitudinea Guvernului olandez continuă a fi determinată de aceleaşi principii: 

a) Orice soluţie nu va căpăta agrementul Guvernului olandez decât dacă ea 
va fi acceptabilă atât pentru Abisinia, cât şi pentru Societatea Naţiunilor; 

b) Guvernul olandez se va opune oricărei soluţii care ar implica sub orice 
formă, o primă acordată statului agresor; 

c) Guvernul olandez va căuta a nu rămâne izolat la Societatea Naţiunilor în 
susţinerea punctului său de vedere; 

d) Guvernul olandez este informat că domnul Eden va fi însoţit la Geneva 
de o numeroasă delegaţie, a cărei activitate va uşura luarea de contact cu 
celelalte delegaţii, inclusiv cea italiană, permiţând o cercetare amănunţită 
a posibilităţilor actuale de a găsi o soluţie pentru a pune capăt conflictului 
italo-abisinian. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Ministru,  Director, 
(ss.) Al. Cretzianu (ss.) V. Brabeţian 

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 187, f. 79 

180 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,  

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 439, din 29 februarie 1936 
Înreg. la nr. 11 739, din 1 martie 1936 

În ajunul plecării domnului Eden la Geneva, hotărârile luate de Cabinetul 
britanic, cu privire la sancţiuni, pot fi rezumate astfel: 

1) În chestiunea embargoului de petrol, englezii vor încerca a consacra 
imposibilitatea aplicării acestei sancţiuni. După părerea experţilor 
britanici, care au studiat raportul Comitetului special, sancţiunea 
petrolului ar echivala doar cu o sancţiune financiară. Or, aceasta ar 
impune ţărilor sancţioniste exportatoare de petrol, sacrificii prea mari, în 
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raport cu eficacitatea care ar putea fi obţinută prin aplicarea embargoului 
împotriva Italiei. 

2) Pentru a satisface însă opinia publică de aici şi a nu da impresia că 
Guvernul renunţă la sancţiuni, delegaţia britanică va propune ca să se 
studieze posibilitatea aplicării celorlalte sancţiuni ca embargo asupra 
cărbunilor, fierului, etc. prevăzute în rezoluţia a 4-a, din luna octombrie. 
Pentru aceasta s-ar constitui un comitet special, în genul celui ce a 
funcţionat pentru petrol.  

În orice caz, se pare că domnul Eden se va ţine în strânsă legătură cu 
Guvernul său, informându-l de starea de spirit şi de intenţiile celorlalte delegaţii. 

În general, din tot ce s-a stabilit anterior de Cabinet, de a urma la Geneva 
curentul majorităţii, continuă a servi de bază instrucţiunilor date ministrului 
Afacerilor Străine. 

Laptew 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol.; spre informare, Legaţiei României de la Geneva. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 47–48 

181 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA, 

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, 
NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 443/A-2, din 29 februarie 1936 

Raportul Maffey 

Domnule Ministru, 

Cercurile britanice au fost, desigur, destul de surprinse când, la sfârşitul 
săptămânii trecute, ziarul italian „Giornale d’Italia” a publicat în întregime textul 
unui raport secret britanic asupra Abisiniei. Raportul în chestiune cunoscut azi sub 
numele de Raportul Maffey, cuprinde studiul pe care o comisie inter-
departamentală prezidată de J.O. Maffey, pe atunci subsecretar de Stat la 
Ministerul Coloniilor, şi din care pare că făceau parte şi funcţionari ai Foreign 
Office-ului, l-a adresat Guvernului britanic în 1935, în momentul izbucnirii crizei 
abisiniene. Tendinţa generală a raportului era extrem de favorabilă pretenţiilor 
italiene asupra Abisiniei şi mergea până la a considera că transformarea întregii 
Etiopii într-o posesie italiană nu constituia un pericol pentru posesiunile străine 
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învecinate. În ceea ce priveşte interesele Marii Britanii, raportul considera că, în 
această eventualitate, ele puteau fi complet apărate prin ocuparea Lacului Tsana, a 
izvoarelor Nilului Albastru, precum şi a unui coridor care să lege lacul de teritoriul 
Sudanului. 

Comentat cu aprindere de presă timp de mai multe zile, Raportul Maffey a 
făcut obiectul unei scurte dezbateri în şedinţa Camerei Comunelor, din 25 februarie. 
Domnul Eden a reamintit Camerei condiţiile în care Comisia Maffey a fost 
constituită, în ianuarie 1935, imediat după izbucnirea primelor incidente serioase 
italo-abisiniene, şi după încheierea Convenţiilor franco-italiene. Ministrul britanic a 
subliniat, de asemenea, că scopul acestui raport nu era de a desprinde concluzii în 
vederea unei directive politice de urmat în cadrul Societăţii Naţiunilor, ci de a 
relata situaţia din punct de vedere tehnic, strategic şi geografic. Domnul Eden a 
adăugat că, în orice caz, se dovedeşte azi, prin publicarea acestui raport, cât de 
sincere erau afirmaţiile repetate ale conducătorilor britanici, când ei declarau că 
Marea Britanie nu este condusă în afacerea Abisinia de preocupări egoiste sau 
interesate, dat fiind că acest raport, destinat a rămâne secret, punea în lumină, mai 
ales, faptul că ocupaţia italiană a Abisiniei nu prezintă un pericol pentru posesiunile 
străine învecinate. 

Întrebat dacă ştie cum un asemenea document a putut ajunge în mâinile unei 
puteri străine, domnul Eden a răspuns că faptul se datorează, desigur, unei 
condamnabile indiscreţii („une fuite”) şi că ea a fost, probabil, comisă la Paris. 
Domnia Sa a promis o anchetă asupra celor întâmplate. Interesul suscitat aici de 
publicarea raportului a scăzut după aceea foarte repede, textul documentului 
necuprinzând, în definitiv, elemente prea esenţiale. În schimb, modul în care 
Raportul Maffey a ajuns la Roma a făcut obiectul unor speculaţii infinite. Ministrul 
Afacerilor Străine a declarat că indiscreţia a fost comisă la Paris, ceea ce ar tinde a 
dovedi că raportul fusese comunicat Guvernului francez, fapt ce poate apare ca cel 
puţin straniu pentru un document atât de secret, mai ales când se cunoşteau relaţiile 
dintre Roma şi Paris. Prin urmare, dacă britanicii ar fi dorit, într-adevăr, ca raportul 
să nu ajungă la Roma, ar fi trebuit să înceapă prin a nu-l trimite la Paris. O altă 
versiune atribuie lui Intelligence Service iniţiativa de a-l fi comunicat direct 
italienilor, şi aceasta într-un scop determinat, uşor de ghicit, acela de a se dovedi la 
Roma că Marea Britanie cunoaşte nevoile italiene şi nu le este ostilă, dar că politica 
actuală se bazează, exclusiv, pe necesitatea de a susţine Liga. Mai adaug, în sfârşit, 
că, într-o întrevedere ce am avut-o cu unul din oficialii de la Foreign Office, acesta, 
în cursul convorbirii, a lăsat să scape fraza următoare: „Nu înţelege, de altfel, de ce 
italienii au aşteptat atât de mult pentru a publica raportul”, insinuând, astfel, că 
documentul se găsea deja de mai mult timp la Roma şi că lucrul era ştiut aici. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Laptew 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 6, f. 7–10 
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182 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 
T. nr. 536, din 1 martie 1936 
Înreg. la nr. 12 595, din 5 martie 1936 

Un articol al preşedintelui Consiliului asupra Pactului Înţelegerii Balcanice 

Când m-am dus la preşedintele Consiliului de m-am plâns de înverşunata 
campanie ce unele ziare ateniene începuseră a desfăşura împotriva Pactului 
Înţelegerii Balcanice – mergând până a amesteca şi numele Excelenţei Voastre –, 
domnul Demertzis mi-a făgăduit că va face totul pentru ca aceste atacuri să ia 
sfârşit. 

El s-a ţinut de cuvânt. A vorbit mai întâi cu fruntaşii politici, şi apoi a 
intervenit pe lângă directorii acelor ziare. 

Totodată, el a pus în mesajul Tronului – ce va fi rostit mâine de Rege la 
deschiderea Adunării Naţionale – o frază privitoare la Pactul de la Atena.  

Capul Guvernului a voit însă să arate şi presei şi opiniei publice elene 
însemnătatea acestui Pact şi a întocmit un articol – fără a-l iscăli, bineînţeles – ce a 
apărut ieri în însemnata revistă independentă „Nea Imera”, în care declară că 
„politica externă a Elladei e hotărâtă şi legată de Pactul Balcanic, care e legea 
politicii ei externe”. 

În urma rugăminţii sale, acest articol a fost reprodus chiar de oficiosul 
venizelist „Elefteron Vima”. 

Ar fi nimerit, cred, ca părţile mai de seamă ale acestui articol să fie reproduse 
în presa noastră. 

Iată cuprinsul articolului: 
„Ca şi cum nu ar ajunge neliniştea opiniei publice, din pricina frământărilor 

interne, a început de la o vreme încoace să i se pună în faţă ca o primejdie, şi starea 
externă arătând că în umbra diplomaţiei internaţionale au loc însemnate schimburi 
de vederi, interesând de-a dreptul Ellada, faţă de care aceasta din urmă rămâne însă 
străină, din pricina unei regulate politici guvernamentale. Ţin a arăta că, pentru 
orice se întâmplă în lumea diplomatică din afară, Ellada – ca şi orice alt stat – se 
informează nu prin guvernele sale, ci prin serviciul ei diplomatic regulat, care 
funcţionează fără întrerupere, fie că Guvernul e parlamentar sau de serviciu. Deci, 
din punctul de vedere al ştirilor, lipsa unei politici guvernamentale nu dă naştere la 
vreo primejdie externă. 

Dacă, dimpotrivă, pe temeiul ştirilor avute e nevoie a se lua hotărâri 
însemnate, atunci desigur că se cere un guvern statornic. Lipsa unui asemenea 
guvern într-o astfel de împrejurare poate să dea loc la primejdii naţionale. 
Împrejurările de azi nu arată însă pentru Ellada nevoia să ia, dintr-o clipă în alta, 
hotărâri de adâncă însemnătate. Politica ei externă, cel puţin în liniile ei generale, 
este hotărâtă şi legată de Pactul Balcanic, care, dacă nu pe întregul veac, dar pentru 
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azi, este legea politicii noastre externe. Desigur, Pactul are încă de suferit 
schimbări şi întăriri în latura sa militară. Dar acest Pact rămâne lege a îndatoririlor 
şi îndrumărilor noastre externe, precum lege este şi nevoia naţională să privim la 
acest Pact cu respect şi cu toată puterea disciplinei. 

Păreri, fireşte, sunt multe: dacă Pactul este adânc mulţumitor; dacă nu ar fi 
putut fi şi mai bun; dacă nu ar fi fost bine să nu se fi încheiat deloc. Odată însă 
încheiat, şi lucru primit şi este în vigoare, orice părere că am fi putut – şi mai ales 
în mijlocul cizei europene – sau să-l schimbăm sau să-l desfiinţăm, constituie o 
idee atât de greşită încât este îndoielnic dacă vreun guvern şi oricât de normal ar fi 
el, ar îndrăzni vreodată să ia hotărâri în această privinţă, sau măcar să facă 
încercări. 

Dacă toată lumea va lupta din pricina unei nevoi neînlăturabile, vom lupta şi 
noi. Altfel nu se poate. Vom lupta şi noi – fie singuri, fie cu aliaţi. Şi dacă e vorba 
să înfruntăm mulţi duşmani, mai bine este să înfruntăm pe mai puţini din ei, având 
în spatele nostru şi ajutoare. Aşadar, trebuie să privim spre Pact cu simţământul 
siguranţei şi nu cu simţământul fricii”. 

Binevoiţi, vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea preaînaltei mele 
consideraţii. 

Langa-Răşcanu 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului. Domnului [sub]secretar de Stat; domnului Dagu, cu rugămintea 
de a lua instrucţiunile domnului [sub]secretar de Stat; Direcţia politică. 5 martie 1936. 

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 6, f. 1–2 

183 
BULETINUL DIRECŢIEI POLITICE 

A MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE 

Nr. 4, din 1 martie 1936 
Înreg. la nr. 11 391/1936 
Strict confidenţial. 

Conflictul italo-etiopian 

Legaţia noastră din Londra ne informează că cercurile politice britanice 
socotesc că declaraţiile domnului Eden în Camera Comunelor – fără a părăsi cu 
nimic poziţiile deja afirmate cu privire la sancţiuni – lasă deschise toate căile către 
găsirea unei noi formule de aplanare a conflictului. 
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De altfel, Foreign Office-ul studiază un proiect de supus Comitetului de 13. 
Elaborarea unui asemenea proiect justifică atitudinea rezervată a domnului Eden. 

Totuşi, se poate constata, în ciuda discursului relativ conciliant al domnului 
Eden, o nouă tensiune în raporturile italo-britanice. Această tensiune rezultă atât de 
pe urma ameninţărilor calculate ale Italiei, de a se apropia de Germania şi de a se 
retrage din Societatea Naţiunilor, cât şi din atitudinea delegaţiei italiene la 
Conferinţa navală, care urmăreşte a pune drept preţ al adeziunii sale la viitorul 
tratat retragerea unei părţi importante a flotei britanice din Mediterana. 

Pe de altă parte, Legaţia noastră din Roma ne informează că, deşi regimul 
fascist nu şi-a pierdut din autoritate şi din mijloacele de acţiune asupra maselor, se 
poate constata, sub aparenta disciplină a poporului italian, o oarecare oboseală, o 
îngrijorare şi un simţ critic ce nu se puteau constata până acum. 

Victoriile reale repurtate de italieni în ultimul timp au ridicat moralul şi au 
liniştit populaţia, dar nu au provocat însufleţirea care ar fi fost de aşteptat. 
Entuziasmul s-a limitat la manifestaţiile organizate de partid. 

Clasele mai modeste sunt apăsate de greutatea taxelor şi impozitelor, care au 
fost sporite şi care sunt obiectul plângerilor generale. Industria siderurgică este într-o 
stare nenorocită, cu excepţia câtorva staţiuni de iarnă şi a câtorva oraşe industriale 
în care curentul de afaceri se mai menţine. Industriile de export încep să ducă lipsă 
de materii prime şi să concedieze lucrători, care sunt trimişi – în limita 
posibilităţilor – să facă drumuri în Africa, sau sunt îndemnaţi să se angajeze. 
Singure, industriile [aflate] în legătură cu războiul sunt în plină funcţiune. Micul 
comerţ este într-o stare critică, iar comerţul de bancă, silit să renunţe la orice 
publicitate financiară, nu se mai ţine decât prin creditul statului. Clasele intelectuale 
devotate regimului sunt îngrijorate de costul victoriei viitoare. 

Dar o asemenea situaţie, care a deşteptat în oarecare măsură simţul critic, nu 
împinge la disperare, nici la revoltă, ci doar la un fel de resemnare disciplinată. 

Legaţia noastră din Roma ne informează că, în cercurile Ambasadei britanice, 
situaţia etiopiană nu este socotită critică, cu toată victoria mareşalului Badoglio, cât 
timp Abisinia va dispune de arme şi nu se va fărâmiţa politic. Se crede că, contrar 
opiniei acreditate, generalul Graziani nu va înainta spre Harrar, ci spre regiunea 
lacurilor, ce fusese atribuită Italiei ca zonă de colonizare de Planul Laval-Hoare, şi 
că, ajunşi aici, vor fi dispuşi să negocieze. 

Relaţiile italo-germane în legătură cu ratificarea Pactului franco-sovietic 

Legaţia noastră din Berlin ne informează că aparenţele unei apropieri italo-
germane se precizează zilnic. Pe de o parte, atât presa, cât şi cercurile oficiale lasă 
să se înţeleagă că Reich-ul, deşi nu are intenţia să încheie niciun fel de alianţă, va 
fi, poate, silit, ca o reacţie împotriva politicii de încercuire îndreptate împotriva sa, 
să accepte prieteniile ce i se oferă. Pe de altă parte, personalităţi italiene autorizate 
afirmă că domnul Mussolini se află în aceeaşi situaţie şi că înţelegerea cu Berlinul 
este de neînlăturat. 
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În cercurile Ambasadei italiene se afirmă că în Italia simpatiile pentru 
Germania cresc mereu, corespunzând cu intensificarea schimburilor economice 
între cele două ţări. Ministrul nostru la Berlin este totuşi de părere că aceste 
declaraţii sunt mai mult o ameninţare de ultimă oră faţă de Franţa şi de aliaţii ei. Iar 
în ceea ce priveşte opinia publică germană, ea arată de fapt puţin entuziasm pentru 
recenta prietenie fascistă. Acest entuziasm ar putea fi însă sporit prin ratificarea 
Pactului franco-sovietic şi prin simptomele unei posibile defecţiuni poloneze, care, 
în ultimele zile, se înregistrează la Berlin cu îngrijorare. 

Legaţia noastră din Roma ne informează că cercurile italiene cred că domnul 
Hitler se va abţine să ia o hotărâre imediat după ratificare şi că se va mulţumi să 
facă rezerve. Pentru cazul, însă, când Germania ar denunţa sau ar cere modificarea 
Pactului de la Locarno, se afirmă la Palatul Chigi că chestiunea atitudinii Italiei n-a 
fost încă discutată. Ministrul nostru la Roma are însă impresia că atitudinea Italiei 
faţă de Pact ar putea da loc la surprize, cu toată declaraţia făcută în vara trecută, că 
Pactul franco-sovietic este privit ca compatibil cu Pactul de la Locarno. O eventuală 
manevră cu Pactul de la Locarno ar putea să se ivească în cazul, privit din nou cu 
îngrijorare, al înăspririi sancţiunilor. 

Chestiunea zonei demilitarizate renane 

Legaţia noastră din Londra ne informează că cercurile guvernamentale 
britanice consideră ca aproape certă hotărârea Germaniei de a reocupa zona 
demilitarizată. Dacă faptul se va produce şi dacă Franţa, în virtutea Pactului de la 
Locarno, va face apel la Marea Britanie, aceasta va trebui să vină în ajutorul ei. 
Credinţa este, încă, că Franţa nu va cere cooperarea armată a Marii Britanii şi nu va 
începe o acţiune militară împotriva Germaniei. Ipoteza războiului părând astfel 
exclusă, cercurile engleze sunt de părere că tentativa germană trebuie prevenită, 
dacă nu poate fi împiedicată. Ocupaţia zonei ar trebui, deci, să fie consecinţa unui 
acord negociat între părţi, cu concesii reciproce, iar să nu apară ca o acţiune 
unilateral, în care Franţa şi Anglia să rămână cu satisfacţia platonică a unui apel, 
fără efect practic, la Societatea Naţiunilor. 

Iar baza acordului ar fi putea fi adeziunea Germaniei la proiectul de Pact 
Aerian, din 3 februarie 1935, sau chiar reîntoarcerea Germaniei în Societatea 
Naţiunilor. 

Relaţiile franco-belgiene 

Legaţia noastră din Bruxelles ne informează că relaţiile între Franţa şi Belgia 
continuă să fie într-o fază critică şi că agitaţia anti-franceză a flamanzilor a atins o 
intensitate pe care n-o mai avusese încă. La aceasta a contribuit, pe de-o parte, 
teama flamanzilor catolici ca o probabilă victorie a frontului comun118 în Franţa să 
                                 

118 Este vorba de Frontul Popular. 
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nu întărească şi mai mult socialismul belgian, pe de alta, teama că ratificarea 
Pactului franco-sovietic, provocând reacţia Germaniei, să nu atragă Belgia într-un 
nou război. Această teamă explică pentru ce flamanzii cer, cu înverşunare, 
denunţarea Pactului de la Locarno împreună cu aceea a acordului militar cu Franţa. 
Mai mult încă, într-o cuvântare ţinută recent, contele Lichtervelde, directorul 
cabinetului primului ministru, a dezvoltat părerea că Belgia, lepădându-se de 
politica de gravitaţie spre Franţa, trebuie să se apropie de Olanda şi de Germania. 
Faptul că primul ministru nu a avut nicio reacţie faţă de această declaraţie lasă să 
planeze, deocamdată, o oarecare bănuială asupra liniei politicii externe a Guvernului. 

Marea Britanie. Politica internă 

Legaţia noastră din Londra ne informează ca în diferite cercuri, chiar în cele 
guvernamentale, se consideră că domnul Baldwin are prea multe ocupaţii în 
calitatea sa de prim-ministru pentru a putea continua să rămână şeful efectiv al 
Comitetului Apărării Naţionale. Se socoteşte că acest serviciu trebuie reorganizat, 
dându-i-se o mai mare extindere şi punându-l sub direcţia unui comitet mai active, 
sub preşedinţia unuia din miniştrii fără portofoliu. 

Criticile aduse domnului Baldwin de domnul Austen Chamberlain, [în] 
recentul său discurs din Camera Comunelor, au fost, în parte, o expresie a acestui 
punct de vedere. Pare, însă, să fi fost şi un preaviz dat primului ministru din partea 
aripii drepte a Partidului Conservator, de a proceda la o întărire a Guvernului cu 
elemente mai „dinamice”, cum ar fi domnii Churchill şi Sir Samuel Hoare. 

Nu se crede într-o remaniere iminentă, dar este mai probabil că, dată fiind 
autoritatea ce o are în Partidul Conservator, Sir Samuel Hoare să reintre în guvern 
într-un timp nu foarte îndepărtat. 

De altminteri, nu numai remanierea Guvernului, dar şi conducerea Partidului 
Conservator a început a fi un obiect al atenţiei în cercurile guvernamentale, care se 
întreabă cât timp va mai putea primul ministru să reziste la criticile din ce în ce mai 
numeroase ce i se aduc. Deşi o schimbare în direcţiunea partidului nu este pentru 
moment posibilă, cercurile iniţiate afirmă că chestiunea s-ar putea pune peste 
câteva luni. Candidaţii ar fi domnii Neville Chamberlain şi Sir Samuel Hoare, 
acesta părând a avea şanse crescânde, cu cât timpul va trece şi cu cât va părea mai 
mult ca victima unor erori pentru care nu poartă singur răspunderea. 

Atitudinea Principelui Starhemberg 

Contrar părerii anumitor cercuri vieneze care socotesc convertirea la 
legitimism a Principelui Starhemberg ca sinceră şi deplină, Legaţia noastră din 
Viena crede că noua atitudine a vice-cacelarului nu poate fi atribuită – cu toată 
formularea ei categorică – decât unor motive de ordin practic. Scopul urmărit de 
Domnia Sa, care ştia prea bine că o apropiată Restaurare este imposibilă, ar fi să 
ajungă, sub o formă sau alta şi cu concursul legitimiştilor, capul statului austriac. 
Titlul de regent ar suna prea rău urechilor legitimiste, dar funcţia de preşedinte 
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federal agreat de Pretendent [sic!] ar satisface, desigur, ambiţiile Principelui 
Starhemberg. 

Relaţiile austro-ungare 

Legaţia noastră de la Budapesta ne informează că, pentru a şterge impresia de 
izolare produsă în opinia publică maghiară de călătoria domnului Schuschnigg la 
Praga şi de negocierile care i-au urmat, Guvernul ungar a făcut o puternică presiune 
la Viena, obţinând făgăduiala cancelarului că va veni la Budapesta la începutul 
lunii martie. Această vizită este prezentată de pe acum de către domnul Kanya ca 
un mare succes la Ungariei. 

Vizita domnului Göring la Varşovia 

Legaţia din Varşovia arată că cercurile oficiale şi presa polonă au prezentat 
vizita generalului Göring ca neoficială şi lipsită de caracter politic. În schimb, 
cercurile Ambasadei germane au lăsat să se înţeleagă că generalul Göring a căutat 
să asigure Guvernul polonez că Germania va face tot posibilul pentru a înlătura 
dificultăţile dintre cele două ţări. În acest sens domnul Göring a oferit plata în 
numerar a unei părţi din soldul provenit din tranzit şi a dat asigurări liniştitoare în 
privinţa atitudinii viitoare a domnului Schacht faţă de Polonia. 

Relaţiile Finlandei cu statele baltice 

Legaţia noastră din Helsinki ne informează că apropierea politică a Finlandei 
de ţările scandinave este pe cale să determine o oarecare slăbire a legăturilor ei cu 
ţările baltice. 

Noua orientare a Finlandei nu pare rău văzută de ţările baltice, care nu pot 
ierta Guvernului finlandez că a îngăduit legătura dintre acţiunea hitleristă şi 
extremiştii estonieni, legătură dovedită cu prilejul complotului descoperit la Reval. 
Acesta pare a fi şi punctul de vedere al Guvernului sovietic care ar fi arătat statelor 
baltice că unirea lor li se pare firească, dar că nu vede cu ochi buni apropierea lor 
de Finlanda, bănuită la Moscova de înclinaţii germanofile şi ostile Sovietelor. 

Conferinţa Pan-americană 

Cu privire la conferinţa pan-americană propusă de Statele Unite, Legaţiile 
noastre din Washington, Buenos Aires şi Mexico arată că, în ţările respective, 
propunerea preşedintelui Roosevelt nu este considerată ca fiind menită a crea 
concurenţă Societăţii Naţiunilor. Acest punct de vedere este cu deosebire subliniat 
de domnul Saavedra Lamas, ministrul Afacerilor Străine al Argentinei, care şi-a 
condiţionat acceptarea de înlăturarea oricărei discuţii care ar putea să pună în joc 
atât Societatea Naţiunilor, cât şi Curtea de la Haga. Domnia Sa speră că principalul 
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rezultat practic al Conferinţei va fi contopirea Pactelor Briand-Kellog şi Saavedra 
Lamas, ajungându-se la elaborarea unui nou act internaţional, care ar conţine 
precizări în privinţa aplicării sancţiunilor. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 47, f. 296–302 

184 
SUBSECRETARUL DE STAT AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,  

SAVEL RĂDULESCU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, CONSTANTIN ANTONIADE 

T. nr. 166, din 2 martie 1936 
Înreg. la nr. 11 739, din 2 martie 1936 

Spre informare. 
Legaţia României din Londra telegrafiază: 
În ajunul plecării domnului Eden la Geneva, hotărârile luate de Cabinetul 

britanic cu privire la sancţiuni pot fi rezumate astfel: 
1) În chestiunea embargoului petrolului, englezii vor încerca să constate 

imposibilitatea aplicării acestei sancţiuni. După părerea experţilor britanici, care au 
studiat raportul Comitetului special, sancţiunea petrolului ar echivala doar cu o 
sancţiune financiară. Or, aceasta ar impune ţărilor sancţioniste exportatoare de 
petrol sacrificii prea mari în raport cu eficacitatea care ar putea fi obţinută prin 
aplicarea embargoului împotriva Italiei. 

2) Pentru a satisface opinia publică de aici şi a nu da impresia că Guvernul 
renunţă la sancţiuni, delegaţia britanică va dispune ca să se studieze posibilitatea 
aplicării celorlalte sancţiuni ca embargoul asupra cărbunilor, fierului etc., prevăzute 
în rezoluţia 4-A din luna octombrie. Pentru aceasta s-ar constitui un comitet special 
în genul celui care a funcţionat pentru petrol. 

În orice caz se pare că domnul Eden se va ţine în strânsă legătură cu 
Guvernul său, informându-l de starea de spirit şi de intenţia celorlalte delegaţii. În 
general, planul stabilit anterior de Cabinet, de a urma la Geneva curentul 
majorităţii, continuă a servi de bază instrucţiunilor date ministrului Afacerilor 
Străine. 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 25, f. 28 
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185 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 267, din 2 martie 1936, ora 21.25 
Înreg. la nr. 11 891, din 3 martie 1936 
Confidenţial. 

Primind în audienţă, la 29 februarie, pe ambasadorul Franţei, Mussolini l-a 
asigurat că până în prezent nu are niciun angajament politic faţă de Germania. El 
rămâne şi doreşte să rămână credincios politicii de la Stresa. Chiar dacă va câştiga 
sută la sută campania din Abisinia, nu voieşte să dicteze singur condiţiile, căci este 
hotărât a respecta în întregime angajamentele pe care Italia şi le-a luat faţă de 
Franţa şi Anglia prin tratatele şi acordurile din 1906, 1925 şi 1935. Totuşi, nu va 
înceta acţiunea militară din Africa Orientală până când satisfacţie completă nu va fi 
dată onoarei militare italiene. 

De aceea, previne pe Chambrun că nu va suporta agravarea sancţiunilor. În 
ciuda sancţiunilor aplicate până azi, Mussolini ţine a pune în relief că nu şi-a 
schimbat linia politicii generale, dar nu trebuie uitat că el nu este singur. Partidul, 
ca şi poporul italian, nu vor înţelege pentru [ce] şeful regimului nu caută o ieşire 
din izolarea actuală. Nici Mussolini, nici Chambrun nu au pus chestiunea Pactului 
de la Locarno sau a acordurilor de la Roma. Ducele a ţinut însă să afirme că nu va 
semna un acord naval cât timp va dura situaţia actual, şi că Italia va părăsi imediat 
Liga Naţiunilor, dacă sancţiunile sunt înăsprite. 

Vorbind apoi despre Europa Centrală, şeful Guvernului a arătat că 
continuarea politicii de sancţiuni înlătură toate posibilităţile unui acord care, fără 
Italia, este imposibil. Oameni ca Baldwin, Eden, Flandin, Boncour au început să 
înţeleagă acest lucru. Dar la Geneva multe state consideră chestiunea italo-
abisiniană ca un precedent pentru Europa. Este o greşeală, a spus Mussolini. Dacă 
Cehoslovacia ar fi atacată de Germania, agresiunea ar fi fulgerătoare. Ce valoare de 
precedent ar avea nişte sancţiuni ca cele aplicate Italiei? Examinând constatările 
experţilor Ligii, relativ la stocurile italiene de petrol, şeful Guvernului a ironizat 
concluzia că Italia are disponibilităţi pentru trei luni. Dacă ar fi fost întrebat, ar fi 
aflat informaţii mai exacte. În orice caz, sancţiunile petroliere nu vor fi eficace. Ele 
nu ar avea alt rezultat decât a irita Italia, care nu va consimţi la un astfel de 
tratament. 

În fine, dacă la Geneva s-ar decide ca ţările sancţioniste să-şi închidă 
porturile vaselor italiene, la rândul său Italia va interzice porturile sale vaselor 
statelor sus-menţionate. 

Lugoşianu 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 85–87 
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186 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva] 
T.119 nr. 165 din 2 martie 1936  

Comitetul de optsprezece a început azi sesiunea cu examinarea celui de-al 
doilea raport al experţilor, asupra felului cum se execută sancţiunile deja dictate. 
După expunerile preşedinţilor comitetelor respective, au urmat schimburi de 
vederi fără nimic de semnalat. Înainte de a se trece la raportul experţilor în petrol, 
Flandin a arătat că ar fi oportun să se ceară Comitetului de treisprezece, care s-a 
declarat hotărât a nu lăsa a trece niciun prilej de a facilita reglementarea 
conflictului printr-un acord al părţilor în cadrul Pactului, să se întrunească din 
nou şi să examineze dacă n-ar fi posibil a se adresa un nou apel beligeranţilor 
spre a se pune capăt războiului. 

Eden s-a raliat la propunerea lui Flandin, ca cei treisprezece să încerce o nouă 
sforţare de a se opri ostilităţile înainte ca Comitetul celor optsprezece să se 
pronunţe asupra embargoului petrolului. Convocarea celor treisprezece s-ar putea 
face chiar mâine. În ceea ce priveşte raportul experţilor de petrol, Guvernul britanic 
examinând constatările acestora, se declară în favoarea embargoului şi e gata să se 
ralieze la o aplicare rapidă a acestei măsuri, dacă celelalte state membre ale 
Societăţii Naţiunilor care aprovizionează Italia sau transportă petrol sunt gata să ia 
aceleaşi măsuri. 

Ambele declaraţii, care au fost o surpriză pentru cei mai mulţi membri ai 
Comitetului, au produs o mare impresie. 

Comitetul de treisprezece va fi convocat mâine dimineaţă. Impresia generală 
este că chestiunea va fi rezolvată într-un ritm rapid. 

Antoniade 

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 187, f. 83–84 

                                 
119 Telegrama a fost transmisă în clar. 
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187 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU  

R. nr. 426, din 2 martie 1936 
Înreg. la nr. 12 821/1936 

Domnule Ministru, 

În ritmul normal al vieţii publice germane în Reich-ul al III-lea, s-au căutat, 
în mod constant până azi în domeniul politicii externe, diversiuni şi compensaţii 
pentru cea internă. Succese diplomatice, anumite câştiguri de poziţii internaţionale 
sau chiar simple manifestări de prestigiu au folosit timp de trei ani pentru a 
galvaniza entuziasmul naţional şi pentru a face masele populare germane să uite 
privaţiunile şi sacrificiile ce i se impuneau, în renunţarea lor la obişnuitele libertăţi 
cetăţeneşti. 

Se pare însă că această metodă se găseşte actualmente la un punct mort. 
Formula de astăzi a politicii externe germane, de bănuitoare neutralitate, de izolare 
şi, în acelaşi timp, de ameninţătoare înarmare, nu poate asigura niciun nou 
beneficiu şi niciun spor de prestigiu. Izolarea chiar apasă în mod real asupra opiniei 
publice care, cu toate explicaţiile Guvernului, simte greutatea situaţiei Reich-ului. 
Oricât i s-ar spune că Germania este victima unei coaliţii de ură şi duşmănie – sub 
semnul evreimii internaţionale sau a comunismului moscovit, care vor să o 
împiedice de a-şi câştiga locul ce i se cuvine în lume – opinia publică simte povara 
apăsătoare a atmosferei în care trăieşte. 

Asistăm astfel la un fenomen invers, în care conducătorii Reich-ului încearcă 
de astă dată să creeze în domeniul politicii interne o diversiune pentru politica lor 
externă. 

Stânga radicală a partidului se agită din nou. Agenţii ei cei mai activi reiau pe 
toate tărâmurile lupta pentru integrala palicare a programului naţional-socialist. În 
cadrul acestui program, este loc pentru toate iniţiativele şi pentru toate excesele, 
după cum în cadrul acestui program, în ceasurile de acalmie, este loc pentru o 
organizare temeinică de stat pe baza unei ierarhii administrative, care seamănă ca 
două picături de apă cu fosta ierarhie prusacă a epocii imperiale. 

Ideologia aceasta de extremă stânga a Partidului Naţional-Socialist, pusă din 
nou în mişcare, îşi găseşte azi două direcţii principale: 1) obiectivul antisemit; 
2) tendinţa contra autonomiei celor două confesiuni principale, a Episcopatului catolic 
şi a celui evanghelic neraliat, în înţelesul cuceririi totale a tineretului german. 

Asasinarea în Elveţia a şefului local naţional-socialist, Gustloff, a însemnat 
prilejul binevenit pentru reluarea unei acţiuni care în Germania de astăzi poate încă 
galvaniza toate energiile şi toate bunăvoinţele. Faptul că un evreu a ucis pe un 
fruntaş al partidului a dăruit naţional-socialismului în acelaşi timp un martir, un 
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simbol şi un pretext. Martirul a fost trecut în Galeria Eroilor Neamului cu onoruri 
care nu s-au acordat nici marilor generali ai războiului. Simbolul a fost cristalizat 
într-o intensă şi ştiinţifică operă de propagandă, executată prin toate mijloacele de 
sugestie şi de cucerire a tehnicii moderne germane, pentru a înrădăcina şi mai 
adânc în sufletele unui popor de 65 de milioane de oameni, convingerea că el este 
înconjurat numai de vrăjmaşi şi că trebuie şi mai departe să ducă o luptă 
îndărătnică pentru dreptate şi pentru libertatea sa. Iar pretextul căzut din cer la 
momentul cel mai oportun, are rostul să justifice o cruciadă antisemită. 

După decretarea legilor de la Nürnberg, conducătorii Reich-ului german au 
afirmat că problema evreiască este soluţionată. Şi au mers chiar mai departe 
promiţând, după lichidarea juridică a acestei probleme, stabilirea unui adevărat 
modus vivendi, pe baza căruia să se poată stabili raporturi noi şi normale între 
populaţia evreiască şi între naţiunea germană. Ministrul Economiei Naţionale, 
doctorul Schacht, a anunţat astă toamnă o serie de dispoziţii care să precizeze în 
acelaşi timp cu îngrădirea activităţii economice a minorităţii evreieşti şi drepturile 
pozitive care rămâneau acesteia, pentru a se încadra în viaţa Reich-ului. Avem 
toate motivele să credem că, la acea epocă, şi conducătorii politici şi domnul 
Schacht erau de bună credinţă, socotind că punctul la care se ajunsese însemna 
maximul de revendicări naţional-socialiste. Împrejurările însă au depăşit şi pe unii 
şi pe ceilalţi. Experienţa dovedeşte că naţional-socialismul nu se poate priva de 
elementul de agitaţie permanentă şi de motorul de galvanizare a opiniei publice, 
care este central pentru acţiunea antisemită. Noile legi economice anunţate de 
domnul Schacht nu au fost înfăptuite, iar pe de altă parte, gloanţele asasinului de la 
Davos au readus în planul actualităţii o problemă care de acum merge spre soluţii 
pe care cu greu le putem întrevedea.  

Discursul Führer-ului cancelar rostit în faţa mormântului de la Schwerin a 
fost de fapt un strigăt de luptă împotriva evreimii internaţionale. Aceasta e vinovată 
de toate pacostele ce se abat asupra poporului german, aşa că împotriva ei trebuie 
reacţionat fără milă şi fără cruţare. Cuvântul de ordine care a pornit în acea zi din 
Mecklenburg a avut un înţeles precis: „das Judentum, es ist am allem schuld”120. 

Cu toate legile de la Nürnberg, situaţia evreilor din Germania pare astăzi mai 
puţin sigură ca oricând. Dacă totuşi am putea întrevedea o certitudine pentru ea, 
este aceea că vom fi de acum adevăraţii spectatori ai sfârşitului. Peste toate 
formulele juridice care au creat un ghetou de rasă, va trece în curând valul 
inexorabil al realităţilor care nu mai îngăduie niciun fel de compromis între 
Germania naţional-socialistă şi evreimea ce trăieşte încă pe teritoriul ei. Şi dacă nu 
am asistat chiar acum la o nouă serie de măsuri „de represalii” împotriva evreilor, 
aceasta se datorează numai Jocurilor Olimpice ce au loc în momentul de faţă în 
Germania, şi pentru care Reich-ul a făcut imense sacrificii băneşti şi de propagandă. 

Într-o cuvântare pe care a rostit-o de curând în faţa tineretului hitlerist, 
domnul Baldur von Schirach a declarat că până la sfârşitul anului, tineretul german 
                                 

120 Evreimea este vinovată de toate (germ.). 
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trebuie să fie strâns unit în rândurile organizaţiei sale. Ultimele veleităţi ale unor 
corporaţii sau organizaţii autonome, confesionale, universitare sau sportive, de a 
exista paralel cu acelea oficiale ale partidului, vor fi astfel spulberate. 

În primul rând, însă, această atitudine intransigentă se îndreaptă împotriva 
Bisericii Catolice, care a menţinut până în ultimul timp, mai ales în Renania şi în 
Bavaria, organizaţii de tineret. Ele se menţineau pe baza recunoaşterii integrale a 
autorităţii statului naţional-socialist şi a unei atitudini loiale faţă de conducerea 
politică. Regimul însă nu poate admite diferite nuanţe de loialitate şi vrea să 
cuprindă în formula sa totalitară orice manifestări spirituale, mai ales când este 
vorba de tineret. 

Generaţia actuală, cum a spus într-un interesant discurs generalul Göring, a 
fost cucerită de naţional-socialism, care nu a putut totuşi şterge în sufletul 
oamenilor maturi o anumită reminiscenţă a trecutului. Tineretul însă este marea 
speranţă a acestui regim. El trebuie crescut străin de orice alte influenţe, astfel încât 
să asigure în viitor aşezarea temeinică a unui regim, a unei doctrine politice şi a 
unui stat totalitar şi unificat. 

În faţa acestei primejdii, Biserica Catolică a rezistat, ce e drept cu destulă 
prudenţă, însă şi cu destulă hotărâre. Cu toate acestea, ea vede astăzi cum multe 
poziţii pe care le moştenise sunt pierdute şi cum rezistenţa devine din ce în ce mai 
grea. În Bavaria, şcoala laică a recrutat anul acesta peste 60% din totalul elevilor, 
ceea ce reprezintă o pierdere simţitoare pentru şcolile confesionale. Acum vine 
rândul organizaţiilor de tineret. Regimul naţional-socialist lucrează şi pe acest 
tărâm cu o energie lipsită de orice blândeţe. Săptămâna trecută au fost arestaţi în 
Renania peste 100 de conducători ai organizaţiilor catolice, preoţi şi laici şi trimişi 
în faţa justiţiei excepţionale pentru crimă de înaltă trădare. Se încearcă cu orice preţ 
a se stabili o legătură vinovată între tineretul catolic şi între comunişti, cu tendinţa 
de a discredita Biserica în ochii maselor populare. 

Biserica Catolică are însă de îndurat şi alte atacuri menite a surpa prestigiul şi 
situaţia sa. Astfel, organe oficiale ale partidului sunt „des schwarze Chor”121, şi 
ziarul tineretului hitlerist atacă Episcopatul catolic în mod violent, acuzându-l de o 
influenţă răufăcătoare în viaţa Germaniei de astăzi. Scriitorii partidului merg până 
la a învinui pe conducătorii Bisericii Catolice de a tulbura sufletul credincioşilor săi 
şi de a ameninţa unitatea germană. Împotriva acestor atacuri violente am putut 
înregistra numai o timidă reacţie în ziarul Episcopatului catolic din Berlin: contele 
von Preysing, cunoscut pentru spiritul său moderat şi pentru dorinţa de care a dat 
dovadă de a ajunge la o înţelegere cu regimul actual. Ziarul Episcopatului se 
întreabă dacă în Germania Biserica Catolică nu are dreptul de a fi apărată împotriva 
calomniilor şi a învinuirilor nedrepte. Rezultatul acestui timid protest a fost că 
numai două zile după aceea, a apărut o hotărâre a Ministerului Propagandei care 
supunea presa religioasă aceloraşi restricţii de control şi aceloraşi responsabilităţi 
redacţionale ca şi presa politică. Se tăia, astfel, ultima posibilitate a Bisericii 
Catolice de a se apăra în faţa credincioşilor săi. 
                                 

121 Corul negru (germ.). 
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Dacă ar fi totuşi să caracterizăm politica de azi a Episcopatului catolic 
german, ar trebui să recunoaştem că, în aparenţă cel puţin, el dă dovadă de 
moderaţie şi că scopul său este astăzi găsirea unui modus vivendi cu regimul 
politic. Se bizuie, oare, Biserica Catolică pe factorul timp, care întotdeauna a adus 
dezlegări favorabile pentru menirea sa, se găseşte într-adevăr în imposibilitatea 
absolută de a reacţiona, sau poate, peste greutăţile momentului, nădăjduieşte ea 
totuşi a ajunge, într-o zi, la o înţelegere cu Reich-ul naţional-socialist? 

Fără a exagera, dar şi fără a minimaliza importanţa luptelor religioase în 
Germania, singurele lupte de altfel posibile în împrejurările actuale, nu putem să nu 
înregistrăm caracterul din ce în ce mai ascuţit pe care ele îl iau. În încercarea sa de 
a da o conducere unitară şi cvasiunanim naţional-socialistă Bisericii Evanghelice, 
ministrul Kerl a reuşit până astăzi să creeze comitete provinciale cărora să li se 
încredinţeze controlul afacerilor bisericeşti în ţările122 respective. Ultimul a fost 
instituit în cursul lunii februarie în Renania. Acţiunea practică a acestor comitete, 
învestite cu toată autoritatea statului, pare însă complet paralizată de reacţia 
majorităţii credincioşilor strânşi în jurul Bisericii confesionale de la Dahlem. În 
rândurile acesteia chiar se desemnase o grupare favorabilă unei colaborări cu statul. 
Această grupare însă, în sinodul care a avut loc la Ceynhausen, între 17 şi 24 
februarie, a înregistrat o înfrângere completă. Episcopul Mahrarensz, reprezentant 
al tendinţei de conciliere, a trebuit să se retragă spre a face loc unui comitet şi mai 
intransigent în atitudinea sa. 

În faţa acestei noi situaţii, ministrul Kerl a reacţionat şi el, creând noi instanţe 
disciplinare pentru organizaţia sa bisericească. Lupta între minister, care se menţine 
pe baza autorităţii de stat, şi Biserica confesională, care se apără cu dogmele şi cu 
tradiţia sa, pare mai puţin lămurită ca oricând. Vom asista, oare, în curând, la 
realizarea ameninţării guvernamentale de a retrage subsidiile acordate Bisericii 
Evanghelice şi de a produce, astfel, definitiva separaţie între biserică şi stat? Avem 
toate motivele să credem că o asemenea măsură extremă va fi amânată până la 
limita ultimelor posibilităţi spre a se evita mărturisirea evidentă a incapacităţii 
statului naţional-socialist de a câştiga confesiunile de partea sa. 

În luna februarie, Germania a trăit sub semnul unor mari manifestări sportive: 
Olimpiada de iarnă de la Garmisch-Partenkirchen şi Expoziţia de automobile de la 
Berlin. Ambele aceste manifestări au avut însă şi un înţeles politic pe care nu 
putem lipsi a-l sublinia. Pentru Olimpiada de iarnă s-au făcut cheltuieli şi s-a 
desfăşurat o energie organizatorică deosebită, care trebuie trecute la activul 
actualului regim. În faţa lumii internaţionale, Germania a vrut să dovedească că 
profită de orice avantaj pentru a lua contact cu opinia publică mondială şi că, în 
concertul marilor state civilizate, ea înţelege să ocupe cu demnitate locul de frunte 
ce-i revine.  

Există în acest moment în Germania o adevărată psihoză a Olimpiadei. Se 
aşteaptă de la marile manifestări sportive, care vor avea lor în iulie şi august, o 
revărsare de binefacere pe domeniul moral, ca şi pe cel financiar. Pe cea dintâi, se 
                                 

122 Landurile germane. 
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scontează o luare de contact cu străinătatea, se speră că miile de spectatori care vor 
veni în capitala Reich-ului vor înţelege şi vor câştiga mai multă simpatie pentru 
marea sforţare a Germaniei de astăzi. Pe domeniul financiar, prezenţa în Reich a 
atâtor mii de vizitatori străini va trebui să aducă un adevărat val de devize, 
reactivând comerţul şi turismul german. 

Prologul de la Garmisch-Partenkirchen îndreptăţeşte aceste speranţe. Pentru 
menţinerea lor, după cum spuneam mai sus, se pune în surdină atât campania 
antisemită, cât şi alte veleităţi naţional-socialiste care ar fi izbucnit poate demult. 

Pe de altă parte, Expoziţia de automobile de la Berlin, care, deşi e numită 
expoziţie internaţională, nu prezintă decât aproape exclusiv produse germane, 
dovedeşte, o dată mai mult, cât de precare sunt raporturile economice ale Reich-
ului cu străinătate. Ea dovedeşte, însă, în acelaşi timp, o respectabilă sforţare de 
ridica propria industrie la nivelul celei americane, ridicând, în acelaşi timp, şi 
standardul de viaţă al populaţiei germane. 

În discursul său inaugural, cancelarul Hitler a afirmat că scopul său este de a 
se ajunge la realizarea automobilului popular care să dea fiecărei familii germane 
posibilitatea de a poseda unul. Se îmbină astfel, în cel mai temerar program de 
motorizare formulat vreodată până azi de vreo ţară, necesităţi de ordin militar, ca şi 
o netăgăduită idee de propagandă politică. Automobilul micului burghez şi al 
ţăranului, obţinut prin graţia, prin voinţa şi prin sforţarea domnului Hitler, va trebui 
să devină un agent puternic al regimului naţional-socialist. 

Înregistrând această interesantă sforţare şi acest program pe care perfecţiunea 
tehnicii germane le va putea realiza, dacă… (lipsă în text) factorul economic îl va 
îngădui, trebuie să înregistrăm, însă şi un punct negru pe tablou. Rectorul Şcolii 
Superioare Tehnice de la Hamburg a declarat de curând că numărul studenţilor 
germani scade în fiecare an şi că, în 1942, Germania va avea zeci de mii de ingineri 
mai puţin faţă de necesităţile sale. Este oare acesta un simptom al timpurilor noi 
sau consecinţa fatală a unei politici care îndreaptă tineretul, în primul rând, spre 
arme şi spre ocupaţii străine de preocupări intelectuale. 

Această întrebare se adaugă la cele multe care se pun în calea actualului 
regim, care este încă în căutarea drumului de mijloc care să concilieze ideologia 
programelor cu realităţile vieţii.  

În fine, merită o deosebită atenţie zvonurile tot mai insistente despre demisia 
domnului dr. Schacht din funcţia de Ministru al Economiei Naţionale. 

În rapoartele mele anterioare semnalasem divergenţele serioase de ordin 
economic ivite între Führer şi actualul „dictator” economic al Reich-ului. 

Nemulţumirile domnului Hitler faţă de domnul Schacht par a se fi accentuat 
în urma discursului intempestiv pronunţat de acesta în cursul lunii februarie în 
Silezia, prin care revendica partea din acea provincie, atribuită de Tribunalul de la 
Versailles Poloniei, pentru Reich. 

Acest discurs a produs o vie reacţie în Polonia, şi Guvernul polonez nu a 
lipsit să-şi manifeste, printr-un demers diplomatic făcut la Berlin de ambasadorul 
său, nemulţumirea sa. 
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Führer-ul pare a fi reprobat gestul domnului Schacht care riscă să 
primejduiască şubreda prietenie germano-polonă, unicul succes diplomatic care 
figurează la activul regimului. 

Se speră, însă, că se va aplana şi acest incident, Führer-ul dându-şi [seama] că 
dispariţia domnului Schacht de la conducerea economică a Reich-ului poate avea 
repercusiuni extrem de grave asupra situaţiei economico-financiare, şi aşa destul de 
precară, a Germaniei. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 46, f. 125–136 

188 
SECRETARUL DE LEGAŢIE  

DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA HAGA, DAN GEBLESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 173/9, din 2 martie 1936 
Înreg. la nr. 13 189 

Domnule Ministru, 

Evenimentele petrecute zilele astea în Japonia123 au provocat mult interes în 
Olanda. Expun mai jos părerea cercurilor diplomatice, [a] celor oficiale olandeze şi 
cele exprimate de principalii redactori politici, specialişti ai chestiunilor extrem-
orientale, cu care am avut ocazia să mă întreţin, între care notez pe domnul 
Blankenstein, redactorul politic binecunoscut al ziarului „Nieuwe Rotterdamsche 
Courant”. 

Cauzele complotului militar care a reuşit să răpună câţiva dintre principalii 
oameni de stat japonezi sunt complexe. 

Originea mişcării care a dus la o explozie atât de violentă poate fi găsită în 
marea nemulţumire ce domneşte în masele rurale japoneze, datorită crizei 
economice care a înrăutăţit peste măsură situaţia – suficient de grea şi mai înainte – 
a acestei pături a poporului japonez. 
                                 

123 Diplomatul român se referă la tentativa de lovitură de stat militară, organizată de un grup de 
ofiţeri tineri, în urma căreia au fost asasinaţi mai mulţi miniştri ai Guvernului japonez, inclusiv 
ministrul de Finanţe, Saito. Revolta a fost înfrântă de guvern, iar, în luna iulie 1936, 17 dintre rebeli 
au fost condamnaţi la moarte. 
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Masele ţărăneşti care dau cel mai mare număr de recruţi armatei au găsit ca 
exponent natural al acestei nemulţumiri corpul ofiţerilor de uscat, şi aceasta din 
mai multe motive, unele provenind din recrutarea acestui corp, altele de natură 
tradiţională, care trebuie urmărite până la revoluţia care a transformat Japonia 
feudal, în a doua jumătate a secolului al nouăsprezecelea, într-un stat condus în 
aparenţă după principii europene.  

Corpul ofiţerilor armatei este compus în parte din urmaşii samurailor, mica 
nobilime militară a vechii Japonii, şi din fii de ţărani pe de alta. Nu numai că cea 
mai desăvârşită egalitate domneşte, cu toată originea diferită, printre membrii 
corpului ofiţeresc, însă această egalitate există în armata japoneză, tot atât de 
desăvârşită, între ofiţeri şi soldaţi, bineînţeles în afara serviciului. 

Originea acestei stări trebuie căutată în faimosul rescript al împăratului Meiji, 
care dădea armatei moderne japoneze, înfiinţată în locul miliţiilor feudale compuse 
din samurai, principiile ei morale de bază. Aceste principii, extrase însă din morala 
samurailor, asigurau o moralizare „par le haut”, confereau un fel de înnobilare 
morală oricărui japonez care poartă uniforma armatei imperiale, indiferent de 
gradul ce-l ocupă. 

Când clasa războinicilor japonezi a abdicat de la privilegiile ei militare, 
consimţind – dacă putem întrebuinţa o imagine atât de îndrăzneaţă – la o 
„expropriere” a dreptului ce îi era rezervat ei şi numai ei de a purta armele, ea a 
păstrat pentru noul corp militar unul dintre aceste privilegii, anume acela de a se 
adresa direct împăratului, prin reprezentanţii ei calificaţi, fără a trece prin 
intermediarul vreunei alte puteri în stat. 

De la revoluţia modernistă în Japonia, această dependenţă directă a armatei şi 
marinei faţă de împărat, fără a trece prin intermediul Curţii Imperiale, sau al puterii 
civile, fusese respectată, împăratul Meiji îngrijindu-se ca şefii Marilor State Majore 
ale armatei şi marinei să fie principi de sânge imperial. Aceştia, în virtutea 
dreptului lor înnăscut, aveau direct drept de audienţă la împărat, căruia îi puteau 
comunica doleanţele forţelor armate. 

Mai târziu, sub succesorii împăratului Meiji, acest privilegiu a căzut în 
desuetudine, numindu-se în astfel de posturi simpli generali. Însă acestora li se 
puteau refuza audienţele ce trebuiau cerute prin intermediul demnitarilor curţii, în 
speţă contele Makino. Când însă, în timpul Conferinţei navale de la Londra, o 
audienţă cerută de şeful de Stat Major al marinei a fost refuzată, marina imperială 
întreagă s-a socotit micşorată în prestigiul ei şi pusă în neputinţă să îndeplinească 
rolurile ei esenţiale, apărarea şi mărirea imperiului, prin neputinţa în care se găsea 
de a expune direct împăratului punctul ei de vedere asupra unei chestiuni de 
apărare pe care ea o considera vitală. 

Reacţia nu a întârziat să se manifeste, şi ea e interesantă de studiat, deoarece 
ea reproduce toate simptomele crizei actuale. 
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În primul rând, mai mulţi ofiţeri superiori din Statul Major al marinei s-au 
sinucis pentru a spăla în sânge onoarea lor ce o considerau iremediabil pătată prin 
refuzul cu care fusese întâmpinată cererea de audienţă a şefului lor, de această 
insultă fiind făcuţi [responsabili] primul ministru de atunci, Inukai, ministrul de 
Finanţe, baronul Dan, care, prin influenţa ce ar fi exercitat-o asupra contelui 
Makino şi a Prinţului Saionji, ultimul Genro, izbutiseră să împiedice ca cererea de 
audienţă să fie satisfăcută. 

Primul ministru şi ministrul de Finanţe erau acuzaţi de a fi procedat astfel la 
instigările partidelor politice reprezentate în Parlament, ele fiind învinuite a fi în 
dependenţă absolută faţă de cercurile financiare şi ale marii industrii care, pentru 
motive de interes pur material, doreau o soluţie de compromis a problemelor care 
se puneau conferinţei navale. Soluţia obţinută nu ţinea însă suficient seamă, după 
părerea Statului Major al marinei, de necesităţile securităţii japoneze. 

Se ajunsese astfel, după părerea aceloraşi cercuri militare, că securitatea 
imperiului fusese periclitată prin intervenţia unor cercuri ce nu erau calificate să o 
păzească, iar cei răspunzători de această securitate, căreia datorau în orice moment 
supremul sacrificiu, se vedeau înlăturaţi, în imposibilitatea de a-şi exprima părerile 
şi, punând vârf la toate, insultaţi în exercitarea prerogativelor ce le erau 
recunoscute de tradiţia şi de constituţia imperială. Părerea s-a impus că o astfel de 
situaţie – când negustori, bancheri sau industriaşi al căror singur ţel în viaţă este 
câştigul material îşi pot impune voinţa cercurilor militare, a căror singură aspiraţie 
este sacrificiul total pentru Japonia – nu mai poate fi tolerată. 

Ştiut este că, pe vremuri, în Japonia, sinuciderea cuiva obliga pe adversarul 
său să dea satisfacţie, să împlinească aspiraţiile morale realizării, cărora sinucigaşul 
îşi sacrificase viaţa. Dacă această satisfacţie întârzia sau era refuzată, urmaşii 
sinucigaşului trebuiau să tragă răzbunare; onoarea dispărutului şi a urmaşilor săi nu 
putea fi spălată decât prin suprimarea adversarului său. 

În cazul studiat, politica urmată faţă de marină nu a fost schimbată de îndată, 
dar reacţia marinei s-a precizat foarte curând, după cum e cunoscut. Primul 
ministru Inukai şi ministrul de Finanţe, baronul Dan, au fost asasinaţi de un grup de 
tineri ofiţeri de marină care au încercat, fără să izbutească, să suprime pe Principele 
Saionji şi pe contele Makino. 

Urmarea acestor atentate a fost că nu mult după aceea erau numiţi şefi de Stat 
Major ai marinei şi ai armatei, respectiv principii amiral Hiroijosu Fushimi şi 
general Kan-in, satisfăcându-se cererile militarilor de a se respecta privilegiul lor 
tradiţional de acces direct la Majestatea Sa, Împăratul. Marina, care luase iniţiativa, 
a ajuns, probabil, la o înţelegere cu cercurile diriguitoare, înţelegere ce s-a 
manifestat în politica externă prin denunţarea Acordurilor de la Washington şi prin 
retragerea Japoniei de la ultima Conferinţă navală de la Londra, având drept 
consecinţă că Japonia a recăpătat completa libertate de înarmare navală. 
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În ordinea internă putem constata că marina, în recentul conflict, a fost de 
partea cercurilor diriguitoare care şi-au câştigat concursul ei prin concesiile făcute 
în politica externă, a căror realitate era asigurată prin prezenţa amiralului Okada la 
preşedintele Consiliului şi aceea a amiralului Saito în Consiliul „Genro”. Încercările de 
asasinat contra acestor oameni de stat sunt însă o probă a rivalităţii dintre marina şi 
armata japoneză, problemă de un înalt interes asupra căreia nu putem, de data 
aceasta, să insistăm, mulţumindu-se să indicăm că cercurile diriguitoare japoneze 
şi-au putut, probabil, dezvolta influenţa tocmai speculând aceste rivalităţi. 

Sancţionarea ofiţerilor care au comis atentatele ce au dus la importantele 
rezultate expuse mai sus dă însă o cheie pentru priceperea mentalităţii japoneze 
actuale, [pentru] cercetarea raporturilor politice ale Japoniei şi [pentru] explicarea 
crizei de acum câteva zile.  

După ce nenumărate manifestaţii populare au fost ţinute în favoarea lor, dând 
[naştere] la scene de adevărată exaltare, după ce forurile înalte au dezbătut mai bine 
de un an asupra sancţiunii ce trebuie aplicată faptei lor, ei au fost condamnaţi [cu] 
uşoare pedepse de închisoare, pentru a fi călcat legea umană, fiind însă felicitaţi de 
reprezentanţii justiţiei de a nu fi fost conduşi în executarea faptei lor criminale 
decât de tendinţe dezinteresate, având drept scop final proslăvirea legii divine, 
preamărirea împăratului-zeu şi a Japoniei. Legea umană trebuie respectată, şi ei 
trebuie pedepsiţi pentru a fi înfrânt această lege; ea este însă inferioară celei divine, 
căreia ei s-au sacrificat. 

Toate trăsăturile crizei trecute se regăsesc la cea actuală cu singura diferenţă 
că, de data aceasta, armata şi nu marina îşi exprimă nemulţumirea. 

După cum am spus, fondul acestei nemulţumiri e cauzat de sărăcirea clasei 
ţărăneşti dureros resimţită de corpul ofiţeresc care o consideră ca o cauză de 
slăbiciune pentru Japonia. 

El resimte tot atât de dureros, jignit fiind în orgoliul său de castă de creşterea 
influenţei cercurilor industriale, comerciale şi bancare, consecinţă a îmbogăţirii 
crescânde a acestora. Contrastul între viaţa de mizerie dusă de ţăran, cea de 
ascetism impusă ofiţerilor şi opulenţa plutocraţilor, nu e menit nici el să 
îmblânzească sentimentele corpului ofiţeresc faţă de oligarhia financiară. 

Această oligarhie a fost întotdeauna privită de armată cu neîncredere. Într-un 
raport redactat acum câţiva ani, atrăgeam atenţia asupra faptului că solicitările adresate 
capitaliştilor europeni, mai ales francezi şi belgieni, spre a-i atrage să facă investiţii în 
Manciuria, porneau din partea Statului Major japonez, doritor să echilibreze influenţa 
capitalului japonez în imperiul recent cucerit de armată. Sub presiunea crizei mondiale, 
aceste sentimente de neîncredere s-au transformat în ură cruntă. Apoi, întreaga Japonie 
este pătrunsă de curente de reformă socială asemănătoare cu cele propagate pe vremuri 
de extrema stângă a Partidului Naţional-Socialist German (Gregor Strasser, Röhm). În 
Japonia, aceste idei, răspândite de nenumăratele şi foarte influentele societăţi patriotice, 
au câştigat mulţi aderenţi, nu numai în corpurile ofiţerilor, dar şi pe toate treptele 
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corpului social. Mi se citea zilele acestea printre exponenţii acestor idei, nu numai 
pe fostul ministru de Război, generalul Araki, dar chiar oameni ca baronul 
Hiranuma, vice-preşedintele Consiliului Privat şi şeful unei asociaţii patriotice ce 
numără 800 000 de membri! 

Ideile acestea au căpătat în Japonia o tendinţă şi mai extremistă ca în 
Germania, pe care am putea-o numi naţional-comunism. Se poate observa că 
japonezii nu privesc proprietatea privată în acelaşi fel ca europenii. Proprietatea 
eminentă a tuturor bunurilor imperiului o are împăratul, care, prin delegaţie, o 
cedează vremelnic supuşilor săi. Forma de repartiţie a bunurilor concedate de 
împărat de la revoluţia din 1860 este cea capitalistă, dar împăratul poate oricând, 
este îndreptăţit oricând, să schimbe această formulă dacă socoteşte că o astfel de 
schimbare se impune pentru binele poporului şi al imperiului. Formula 
capitalismului ar putea fi înlocuită prin aceea a socialismului de stat, de exemplu, 
sau prin oricare alta. Toate cererile de reformă socială, chiar cele mai extreme, sunt 
înfăţişate întotdeauna sub forma unui apel către împărat. Ideea comunismului 
sovietic este urâtă de japonezi, nu din cauza sistemului comunist de repartizare a 
bunurilor, ci din cauza internaţionalismului care e la baza doctrinei sovietice. 

Vedem, deci, că armata este nemulţumită de partea de influenţă ce o are, e agitată 
de curente de reformă socială şi încredinţată că influenţele contrarii principiilor ei, ce se 
exercită în stat, sunt produsul unei uzurpări a oligarhiei plutocrate care, prin 
intermediul partidelor politice, pe de-o parte, prin cel al demnitarilor de la curtea 
imperial, pe de alta, şi-a asigurat controlul asupra cârmelor de comandă ale imperiului. 

Acest control, care are drept scop numai obţinerea de foloase material, e 
nefast pentru poporul japonez, pe care îl sărăceşte şi îl slăbeşte. Oligarhia 
uzurpatoare nu se preocupă de apărarea imperiului, precupeţind creditele cerute de 
armată. Însăşi existenţa imperiului este periclitată prin activitatea duşmanilor 
interni care trebuie, deci, suprimaţi prin violenţă.  

Violarea legilor umane va trebui să fie ispăşită de cei care vor fi comis 
asasinatele politice. Ei vor trebui să fie pedepsiţi, pentru a asigura respectul legii şi 
al disciplinei militare. Însă fapta lor nu va fi mai puţin glorioasă şi onorabilă 
deoarece crima a fost comisă pentru mărirea şi întărirea imperiului. Acestea sunt 
raţionamentele, specific japoneze, care au condus la încercarea de asasinare în 
masă a oamenilor de stat răspunzători. 

Geneza complotului este deci aproape aceeaşi cu a celui de acum câţiva ani, 
cu diferenţa că el s-a produs imediat după proclamarea rezultatelor alegerilor 
parlamentare care întăreau influenţa cercurilor politice.  

Grupurile vizate de complotişti sunt aceleaşi ca şi atunci: 
a) Membrii Consiliului „Genro”, Principele Saionji şi amiralul Saito; 
b) Demnitarii Curţii imperiale, contele Makino şi amiralul Suzuki; 
c) Oamenii de stat de rangul al doilea, primul ministru, ministrul de Finanţe 

şi ministrul de Război, acesta din urmă considerat ca înfeudat politicii 
oligarhiei domnitoare. 
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Trebuie să adaug că agitaţia actuală a avut şi un substrat religios, care a mărit 
încă fanatismul complotiştilor. Timp de doi ani, opera profesorului de drept 
constituţional Minobe, care contesta originea divină a împăratului printr-un volum 
publicat sub titlul Împăratul ca organ al constituţiei, provocase indignarea armatei 
şi a societăţilor patriotice, care au izbutit, în cele din urmă, să obţină excluderea 
zisului profesor din învăţământ şi suprimarea operei sale. Câteva zile înainte de 
izbucnirea complotului, un atentat a fost comis contra profesorului Minobe. 

Mi-am permis să stărui într-atât asupra părerilor informatorilor mei olandezi din 
cauza credinţei, îndeobşte recunoscută ca exactă, că Olanda este una din ţările cele mai 
bine informate asupra stărilor din Japonia. Aceasta nu numai din cauza intereselor 
esenţiale, vitale, ce Olanda le are în Extremul Orient, care i-au impus de multă vreme 
întreţinerea unui minunat serviciu de informaţii în Indiile Olandeze, China şi ţările 
riverane ale Oceanului Indian şi Mării Galbene. Guvernul Ţărilor de Jos a fost chiar 
acuzat de a pune mai mult preţ asupra organizării serviciului de informaţii al Indiilor 
Olandeze decât asupra sistemului de apărare militară, redus la minimum şi pentru care 
abia acum, într-un târziu, se vor face eforturile financiare necesare. 

În cazul Japoniei, olandezii se bucură de o situaţie specială, cu atât mai 
preţioasă pentru că este unică. Olanda este singura ţară care a întreţinut relaţii 
politice şi comerciale nu numai intense, dar şi neîntrerupte cu Japonia, din timpul 
când imperiul nipon menţinea contactul cu lumea exterioară şi cu deosebire cu cea 
europeană numai prin intermediul olandezilor. Această experienţă psihologică 
unică face valoarea informaţiilor olandeze asupra Japoniei. 

Diagnosticul olandezilor asupra consecinţelor interne viitoare ale crizei 
japoneze sunt următoarele. 

Criza va fi de scurtă durată (rog a se vedea telegrama acestei legaţii nr. 
165124, din 27 februarie), însă ea va trebuie să aibă drept rezultat o întărire a puterii 
                                 

124 „Directorul politic din Ministerul Afacerilor Străine mi-a declarat astăzi: 1) Luptele interne 
japoneze au la originea lor nu numai rivalitatea reală dintre armată şi marină, dar şi dorinţa ofiţerilor tineri 
de a precipita cursul politicii externe japoneze; 2) Pentru a ajunge la acest scop le-a părut necesar 
suprimarea oamenilor de stat cu experienţă, care socotesc că sarcina fiscală purtată de poporul japoneze 
pentru cheltuielile de înarmare nu mai poate fi mărită şi care erau potrivnici unei acţiuni de aventură. 
3) Pentru explicarea crizei actuale trebuie considerate trei fapte de ordin diferit: a) Atentatul ce a avut loc cu 
câteva zile înainte contra profesorului universitar Minobe, care, într-o lucrare de drept constituţional, 
publicată acum câţiva ani, a pus în cauză originea divină a împăratului. Această lucrare a provocat 
nenumărate controverse şi a fost în cele din urmă condamnată de autorităţile superioare; b) Atentatele au 
fost comise de trupele compuse din voluntari ce se aflau în preziua îmbarcării spre Manciuria. Aceste trupe, 
dorind să lupte şi pentru a pregăti condiţiile politice necesare unei acţiuni războinice pentru exterior, ele au 
procedat prin măcelul cunoscut la eliminarea oamenilor politici consideraţi de tinerii ofiţeri ca putând 
împiedica sau întârzia peste măsură o astfel de acţiune. Complotul a fost făcut posibil prin egalitatea 
absolută de origine sceptică, ce domneşte între ofiţerii şi soldaţii japonezi, în afara serviciului. Acesta este 
aspectul militar al crizei. c) Hotărârea Împăratului de a întrebuinţa Garda Imperială contra conjuraţilor. 
Această hotărâre este considerată aici ca decisivă. Autoritatea imperială va trebui să iasă întărită din lupta 
actuală, dându-se, astfel, satisfacţie dorinţei conjuraţilor, dar şi restabilindu-se ordinea împotriva mişcării lor 
ce va fi zdrobită. 4) Interlocutorul meu este încredinţat că luptele numeroase şi de scurtă durată au fost 
curmate brusc de intervenţia imperială. Geblescu”, (telegrama nr. 165, din 27 februarie 1936), AMAE, 
Fond 71 România, vol. 94, f. 218–219. 
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împăratului, cerută de popor în majoritatea sa, şi o micşorare a autorităţii exercitate 
în stat de Parlament şi de oamenii politici socotiţi a reprezenta cercurile financiare 
şi de afaceri, nu naţiunea japoneză. Armata nu a încercat o lovitură de stat pentru a-şi 
impune puterea în stat, ci a făcut o manifestare menită să dea să înţeleagă cercurilor 
politice, financiare şi de afaceri că au mers prea departe şi că puterea lor este mică, 
disproporţionată cu influenţa ce o exercitau, adesea, întru satisfacerea intereselor 
lor personale. 

Cum pe de altă parte ordinea publică şi disciplina militară nu pot fi restabilite 
decât de împărat, după cum s-a demonstrat în cursul crizei actuale, autoritatea 
Majestăţii Sale se va exercita într-un mod mai direct decât până aici. Arbitrajul 
imperial este necesar mai ales pentru cercurile politice şi financiare, care văd în el 
singura ocazie de a salva ce mai poate fi salvat din situaţia lor favorizată de 
odinioară. Deci ele îşi vor da acordul pentru o formaţiune guvernamentală de 
tendinţă naţionalistă, în care armata îşi va avea partea de influenţă pe care ea şi 
poporul japonez, în masele lui largi, o consideră legitimă. Disciplina militară va fi 
restabilită cu atât mai uşor încât complotul militar trebuie socotit ca o manifestare 
de loialitate a armatei faţă de împărat, după paradoxala mentalitate japoneză, nu ca 
o înaltă trădare cum ar putea fi apreciat de mentalitatea europeană. 

În ce priveşte efectul pe care criza politică internă şi soluţia ce i se va da, o 
vor avea asupra politicii externe viitoare a imperiului, informatorii mei se arată 
îngrijoraţi. Nu însă pentru viitorul imediat. Înainte ca Japonia să-şi precizeze 
acţiunea politică externă într-o direcţie oarecare, va trebui ca reorganizarea internă 
şi restabilirea disciplinei militare să fie desăvârşite. 

Această reorganizare internă se va face sub oblăduirea elementelor 
ultranaţionaliste şi militare; cu cât această acţiune va avea un succes mai rapid şi 
mai complet, cu atât vom asista la o presiune, la o precizare a acţiunii externe 
japoneze diplomatice şi poate chiar militare. „Un fenomen ciudat şi foarte 
îngrijorător, îmi spunea chiar ieri unul dintre informatorii mei pe care ezit să-l 
numesc într-un astfel de studiu, este că mişcarea actuală a cruţat cu desăvârşire 
Ministerul Afacerilor Străine. Nici ministrul Afacerilor Străine, Hirota, nici vreunul 
dintre vice-miniştrii acelui departament nu au fost atinşi, ceea ce ar putea da proba 
că o înţelegere există între cercurile Ministerului Afacerilor Străine şi cele militare 
ultranaţionaliste. 

De altfel, toate comunicatele publicate în presă, provenind de la Ministerul 
Afacerilor Străine, ambasadele şi legaţiile japoneze sunt redactate, rog să mi se 
ierte această expresie, în doi peri. După informaţiile ce le-am căpătat de la un 
prieten comun, chiar ministrul Japoniei la Haga, domnul Toshihiko Taketomi, 
ginerele defunctului ambasador şi fostului preşedinte al Curţii Permanente de 
Justiţie Internaţională, Adatci, nu ar privi mişcarea actuală fără simpatie. 

Nu se poate şti direcţia în care vor fi îndreptate viitoarele eforturi ale politicii 
japoneze. Am observat aici o îngrijorare profundă, mi s-a împărtăşit grija că Indiile 
Olandeze ar putea fi vizitate, aceasta din cauza nevoii pentru Japonia de a stăpâni 
sursele de petrol necesare aprovizionării armatei şi flotei în caz de război. 
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În orice caz, dacă acţiunea japoneză în China şi Mongolia era privită până 
acum [cu] o reprobare manifestă în exterior, dar şi cu un sentiment interior de 
satisfacţie, ea fiind socotită ca monopolizând atenţia şi putând absorbi forţele 
Japoniei, sentimentul de securitate a dispărut acum şi a fost înlocuit prin teamă. 

Această teamă va contribui să întărească pe olandezi în ideea securităţii 
colective şi să-i facă şi mai ireductibili în privinţa exercitării acţiunii colective 
contra statului proclamat agresor în cadrul principiilor Pactului Societăţii 
Naţiunilor. 

Primiţi vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii. 

Geblescu 

AMAE, Fond 71 România, vol. 231, f. 72–83 

189 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 556, din 3 martie 1936, ora 12.40 
Înreg. la nr. 12 190, din 4 martie 1936 
Confidenţial.  

Comisia senatorială a Afacerilor Străine s-a întrunit ieri pentru a doua oară, 
ceea ce a surprins cercurile diplomatice şi a produs oarecare emoţie printre 
parlamentarii guvernamentali.  

Ştiut este, şi am semnalat din timp, că la Senat este un curent puternic şi ostil 
Pactului franco-sovietic. Mai toţi membrii sus-zisei Comisii îşi pun şi au pus 
întrebarea: în ce şi cum va consta, în caz de conflict, concursul, îndeosebi militar, 
al Sovietelor? Comisia ţine neapărat să aibă lămuriri atât de la preşedintele 
Consiliului de Miniştri, cât şi de la ministrul Afacerilor Străine, de la primul de 
îndată, de la secundul de cum va fi înapoi de la Geneva. Un act diplomatic ca acela 
de mai sus neputând fi amendat de una din Camere, a fi admis tel quel sau respins, 
această din urmă ipoteză fiind însă azi neverosimilă. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 278. 
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190 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 531, din 3 martie 1936, ora 19.30 
Înreg. la nr. 12 194, din 4 martie 1936 

Preşedintele Consiliului de Miniştri iugoslav, pe care l-am putut vedea abia 
azi mi-a confirmat cele ce v-am telegrafiat cu nr. 440 şi 460125, adăugând că, în 
urma cererii lui Hodža, a admis ca Italia, Germania şi Anglia să adere la această 
organizaţie. Stoiadinović a subliniat rezultatul satisfăcător al acordului complet 
între cei trei membri ai Micii Înţelegeri, care a avut drept efect să risipească 
intrigile ce s-au făcut în ceea ce priveşte divergenţele ivite între dânşii în timpul din 
urmă asupra Anschluss-ului şi restauraţiei Habsburgilor. Stoiadinović mi-a 
confirmat vizita lui Beck, care a fost amânată prin luna mai, la cererea lui Hodža, 
care doreşte să termine până la acea epocă unele negocieri începute cu Polonia.  

În ceea ce priveşte vizita lui Schuschnigg, preşedintele Consiliului de 
Miniştri iugoslav a admis-o în principiu, dar cu condiţia ca, până la efectuarea ei, 
să se creeze o atmosferă propice prin suprimarea organizaţiilor teroriste şi 
comuniste şi înlăturarea lui Percević, care, contrar afirmaţiilor oficiale, nu a părăsit 
Austria.  

Gurănescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, f. 59 

191 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 435, din 3 martie 1936 
Înreg. la nr. 12 820, din 6 martie 1936 

Raporturile externe ale Germaniei în februarie 1936 

Presa germană de azi dimineaţă publică la loc de frunte interviul acordat de 
cancelarul Hitler reprezentantului ziarului „Le Petit Parisien”. Odată mai mult, 
şeful statului german îşi exprimă dorinţa stabilirii unor raporturi amicale cu 
                                 

125 Vezi documentele nr. 154 şi 163. 
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republica vecină, prin înlăturarea tuturor obstacolelor de ordin psihologic care le 
împiedică însă astăzi. Pe această linie, cuvântul cancelarului nu ar avea nimic nou, 
fiind repetarea unor declaraţii similare făcute de mai multe ori în ultimii doi ani. 
Ceea ce trebuie însă subliniat în mod deosebit este momentul în care se produce 
acest interviu şi insistenţa pe care o depune domnul Hitler pentru a da dovadă de 
bunăvoinţă şi de bună credinţă. 

Ratificarea Pactului franco-sovietic de către Camera franceză se produsese 
numai cu 24 de ore înainte. De luni de zile atât diplomaţia germană, cât şi presa pe 
care ea o inspiră şi o conduce au făcut din acest pact un eveniment decisiv pentru 
politica europeană. Nu a lipsit argument care să nu fie întrebuinţat pentru a se 
dovedi, pe de-o parte, că Franţa viola în litera şi spiritul său Tratatul de la Locarno, 
pe de altă parte că se realiza un sistem politic şi militar menit a ameninţa în mod 
grav echilibrul şi pacea continentului. Încercuirea Germaniei şi readucerea 
comunismului în Europa Centrală erau cele două elemente care trebuiau să apară, 
atât pentru opinia publică germană, cât şi pentru cea neutră de dincolo de hotarele 
Reich-ului, ca marele şi desăvârşitul păcat săvârşit de Franţa.  

A fost atât de energică şi de perseverentă această acţiune contra Pactului 
franco-rus, încât mulţi se întrebau dacă ea nu înseamnă prologul unei reacţii 
politice din partea Reich-ului, pe care trebuia să o pregătească şi să o justifice. 
Zona demilitarizată apare ca compensaţia pe care Guvernul Reich-ului înţelegea să 
şi-o acorde pentru stabilirea noului raport de forţe realizat în dauna sa. Întrebarea 
care se punea la Berlin era numai dacă faptul împlinit se va produce destul de 
curând pentru a însemna o reacţie imediată şi directă faţă de consacrarea „alianţei 
franco-ruse”. 

În aceste împrejurări, interviul cancelarului Hitler aruncă o lumină oarecum 
neaşteptată asupra situaţiei politice. În locul unui act de forţă, Germania face prin 
vocea sa o nouă ofertă de prietenie şi de înţelegere faţă de Franţa. De astă dată, 
cancelarul merge mai departe decât în trecut, afirmând că înţelege să modifice în 
practică cele ce a spus în teorie, în vremuri de opoziţie, despre ţara vecină. El crede 
că duşmănia ereditară între Franţa şi Germania este o legendă care trebuie 
spulberată. În locul strigătului de luptă din Mein Kampf, cancelarul încearcă să 
deschidă, astfel, orizonturi mai senine, Führer-ul exprimându-şi dorinţa de a înscrie 
un capitol nou în istoria politică a Europei. 

Fără a pune la îndoială sinceritatea acestei oferte de înţelegere, avem datoria 
să ne întrebăm dacă ea nu este făcută spre a obţine un mai lung armistiţiu politic, 
care, îngăduind Germaniei a ieşi din izolarea apăsătoare în care se găseşte astăzi, i-ar 
da timpul să grupeze în jurul său noi forţe şi noi elemente de izbândă. Interviul 
cancelarului apare mai ales ca o încercare de a crea un alibi pentru ziua de mâine, 
scontând dinainte pe o atitudine negativă din partea diplomaţiei şi a opiniei publice 
franceze, care vor cere garanţii pe care Reich-ul refuză să le dea. Domnia Sa caută 
numai să câştige un factor nou în jocul său şi anume factorul moral pe care 
Germania imperială l-a nesocotit şi pe care Reich-ul al III-lea se trudeşte cu orice 
preţ să-l aibă de partea sa, oricât de paradoxal ar părea acest lucru în situaţia de azi. 
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Această constantă sforţare se desluşeşte şi în faptul că atât cruciada antisovietică, 
cât şi lupta Germaniei contra tratatelor de pace se încearcă a se sprijini pe ideea de 
dreptate şi de onestitate politică. 

Dacă Franţa va lăsa să cadă fără răspuns noua ofertă de apropiere a 
cancelarului, care de fapt, până astăzi are numai înţelesul unei simple declaraţii 
platonice, neindicând nicio soluţie pentru cursa febrilă a înarmărilor sau pentru 
stabilirea unui plafon al revendicărilor revizioniste ale Reich-ului (vezi telegrama 
mea nr. 36 043126, din 25 februarie 1936), domnul Hitler va putea, totuşi, afirma 
faţă de poporul său şi chiar faţă de unele cercuri simpatizante anglo-saxone că 
Germania a făcut tot ce era posibil pentru salvarea păcii europene.  

După cum am avut onoarea a raporta şi în trecut Excelenţei Voastre, 
problema Pactului locarnian rămâne astfel în suspensie, Guvernul Reich-ului 
înţelegând să nu renunţe la arma cea mai puternică pe care o are la dispoziţia sa. În 
primul rând, această armă va servi spre a împiedica cu orice preţ o colaborare mai 
strânsă între Franţa şi Marea Britanie. În al doilea rând, ea va fi folosită de 
Guvernul Reich-ului ca mijloc de intimidare asupra opiniei publice franceze, care, 
în faţa ameninţării de a pierde ultima garanţie teritorială, ar putea fi silită la 
anumite concesii, mai ales în domeniul colonial. 

Dacă cancelarul Hitler nu va repudia Pactul de la Locarno şi nu va ocupa 
zona demilitarizată în momentul ratificării Acordului franco-sovietic şi de către 
Senatul francez, aceasta dovedeşte numai că momentul nu-i va părea favorabil şi, 
mai ales, că el nu a pierdut însă ultima speranţă de a mai putea juca cartea 
prieteniei engleze. 

Faţă de această prietenie chiar cancelarul Reich-ului uzează de dubla metodă 
care caracterizează întreaga politică externă a Germaniei. Pe de o parte, se simte o 
sforţare constantă de a câştiga bunăvoinţa britanică, ori de câte ori un prilej se oferă 
pentru a face aceasta. „Curtea” care se face Angliei şi reprezentanţilor ei, susţinută 
de presă şi de toate organizaţiile de stat, se datorează unui cuvânt de ordine. Ea este 
urmarea logică a sacrificiului făcut cu bună ştiinţă în momentul în care, prin 
semnarea Acordului naval de la Londra, Germania şi-a limitat înarmările maritime. 
Cum însă această acţiune de captare a bunăvoinţei britanice nu a dat până acum 
roadele aşteptate şi cum apropierea dintre Paris şi Londra pare a se accentua, 
Guvernul Reich-ului uzează şi de cunoscuta sa metodă de ameninţare şi de 
intimidare. De două luni, problema colonială a fost readusă la ordinea zilei. 
Conferinţe, întruniri, articole de reviste şi de ziare încadrează o intensă propagandă 
făcută cu scopul de a redeştepta interesul naţiunii, pentru redobândirea fostelor 
posesiuni extra-europene şi pentru a afirma în faţa lumii drepturile germane asupra 
lor. Această activitate metodică şi constantă, în care putem desluşi chiar 
începuturile de organizare şi de pregătire tehnică, ne reaminteşte, întrucâtva, [de] 
epoca care a precedat reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Organizarea 
formaţiunilor paramilitare, o intensă activitatea sportivă şi propaganda energică în 
favoarea libertăţii de înarmare au constituit prologul actului unilateral de la 16 
                                 

126 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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martie 1935. Deşi problema este de astă dată mai complexă, nu putem evita 
întrebarea dacă acţiunea colonială care urmează astăzi în toată Germania nu 
înseamnă şi ea pregătirea unei acţiuni politice de realizări imediate într-un viitor 
apropiat? 

Fără îndoială, de astă dată interesele şi obiectivele germane vin în conflict cu 
cele ale Marii Britanii, care stăpâneşte cea mai mare parte a fostelor domenii ale 
Reich-ului. Faptul chiar că la Londra s-au găsit voci autorizate care să recunoască 
îndreptăţirea Germaniei de a revendica posesiuni extra-europene şi care să 
sugereze, în acelaşi timp, formule tranzacţionale pentru o nouă repartiţie a materiilor 
prime pe glob, a însemnat o încurajare serioasă pentru Guvernul de la Berlin. 
Astfel ne putem explica cum de astă dată factorii de răspundere ai Reich-ului 
încurajează o acţiune care nu numai că este îndreptată contra tratatelor, dar care 
ameninţă în mod direct integritatea Imperiului britanic. Săptămâna trecută, a avut 
loc la Berlin o manifestare care, prin amploarea sa şi prin calitatea persoanelor care 
au participat la ea, a însemnat o dată importantă în lupta Germaniei pentru colonii. 

Şeful Oficiului colonial al Partidului Naţional-Socialist, maiorul Schrökel, a 
ţinut în marea aulă a Universităţii din Berlin o conferinţă în care a formulat teza 
germană şi a susţinut cu hotărâre programul redobândirii integrale a posesiunilor 
pierdute prin tratatul de pace. Conferenţiarul, atacând în fond problema, a repudiat 
încă o dată „minciuna culpabilităţii germane”, pe baza căreia Germania a fost 
deposedată de domeniile ei extra-europene. Germania nefiind culpabilă, nimeni nu-i 
poate contesta dreptul la o egală îndreptăţire cu celelalte mari puteri europene. Mai 
mult chiar, maiorul Schrökel a arătat cum punctul 5 al cunoscutelor 14 puncte ale 
preşedintelui Wilson recunoştea Reich-ului dreptul la colonii. Acest drept este, de 
altfel, şi o consecinţă a egalităţii popoarelor de rasă albă în faţa popoarelor de 
culoare şi a necesităţii de a apăra preponderenţa europeană împotriva ameninţării 
ce ar veni din partea lor.  

La conferinţa maiorului Schröker au asistat fruntaşii vieţii politice germane şi 
chiar ministrul Afacerilor Străine, baronul von Neurath. 

Este interesant de subliniat faptul că, de astă dată, rezerva amicală ce se 
păstrează aici faţă de revendicările italiene a făcut loc unei violente filipice 
împotriva războiului de expansiune al domnului Mussolini. Conferenţiarul a 
contestat Italiei dreptul de a elibera pe sclavii de culoare, atâta vreme cât duce la 
luptă în Africa pe sclavii albi, care sunt germanii din Tirolul Meridional. Odată mai 
mult se dovedeşte cât de precară este, astăzi cel puţin, prietenia germano-italiană, 
care poate cu greu rezista conflictelor reale de interese între cele două ţări atât în 
domeniul Europei Centrale, cât şi în acela al rivalităţii coloniale. 

Conferinţa maiorului Schrökel a fost urmată de cea a profesorului englez 
Toynbee, care, în sala Primăriei din Berlin, a susţinut cu căldură necesitatea pentru 
Europa de a da o satisfacţie justelor revendicări ale Germaniei pentru posesiuni 
extra-continentale. Şi la această conferinţă a asistat ministrul de Externe german 
împreună cu marii dregători ai regimului. Dacă atitudinea favorabilă a cunoscutului 
profesor englez nu a putut da Germaniei credinţa că Marea Britanie va sprijini 
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politica colonială care se desenează la Berlin, ea a avut însă darul de a spori iluziile 
care îşi fac loc aici asupra unei posibile înţelegeri cu Anglia, în vederea unor 
tranzacţii viitoare. 

Astfel, dubla politică a cancelarului faţă de Anglia se desfăşoară în mod 
sistematic, împletind asigurările de bunăvoinţă cu afirmarea din ce în ce mai 
energică a unor revendicări imediate. Pornită pe o cale care nu va mai cunoaşte 
întoarcere înapoi, ea va constitui, poate, elementul decisiv în desfăşurarea politicii 
internaţionale de mâine: căci peste vocile neautorizate care susţin la Londra 
ambiţiile germane, se va ridica curând instinctul de conservare al Imperiului 
britanic, care va începe să înţeleagă că marele pericol pentru el vine de la răsărit; şi 
astfel, probabil, frontiera Rinului, însemnată de domnul Baldwin, va trebui curând 
întregită cu frontiera africană a posesiunilor anglo-franceze, pe care domnul Eden 
să o apere în cea mai strânsă colaborare cu Guvernul de la Paris. 

Luna februarie a înregistrat, după greutăţile de ordin politic şi economic ivite 
între Germania şi Polonia în cursul lunii trecute, încercarea ambelor părţi de a 
repara răul şi de a căuta formule tranzacţionale care să restabilească şubreda 
prietenie existentă. Sub pretextul unor conferinţe de ordin juridic, ministrul Reich-ului, 
domnul Frank, a fost la 12 februarie, la Varşovia, unde a vorbit despre fundamentul 
ideologic al legilor Reich-ului al III-lea. Contactul luat de Domnia Sa cu 
personalităţile conducătoare polone avea să pregătească vizita de vânătoare a 
generalului Göring, care i-a urmat câteva zile mai târziu. 

Primul ministru prusac, ale cărui legături personale cu fruntaşii politici poloni 
sunt cunoscute, a avut misiunea de a domoli criticile antigermane ce s-au produs în 
Polonia şi de a readuce pe calea cea bună pe domnul Beck, ale cărui incertitudini 
îngrijoraseră serios în ultimul timp Guvernul de la Berlin. În faţa Pactului franco-
rus, de care generalul Göring s-a servit ca o sperietoare ameninţătoare pentru 
Polonia, comunitatea de interese între cele două ţări trebuia să apară din ce în ce 
mai firească şi mai strânsă pentru a domina unele greutăţi sau unele critici, 
interesate ale adversarilor. Deşi din convorbirile domnului Göring cu colegii săi 
polonezi nu a transpirat încă nimic, impresia cu care generalul s-a întors la Berlin 
pare a fi fost favorabilă. 

Aceasta nu a împiedicat însă ca din ambele părţi să se producă complicaţii 
noi, adevărate simptome ale unui echilibru politic instabil, şi pe care numai voinţa 
fermă a două dictaturi l-au putut păstra până azi. Discursul din Silezia al 
ministrului Schacht, de care m-am ocupat în partea primă a raportului meu, a 
însemnat expresia nemulţumirii reale a cercurilor economice germane faţă de 
raporturile deficitare cu Polonia. 

Pe de altă parte, acţiunea de represiune pe care, de la 17 februarie şi până 
astăzi, autorităţile poloneze din Silezia Superioară au dus-o împotriva organizaţiilor 
locale ale Partidului Naţional-Socialist au constituit un ecou ciudat pentru 
conversaţiile care au avut loc simultan la Varşovia. Fapt e însă că împotriva acestei 
sistematice acţiuni de dizolvare a celulelor naziste din Silezia poloneză, opinia 
publică germană nu a reacţionat încă, iar presa dirijată de la Berlin aproape că nu 
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le-a înregistrat. Deosebirea de tratament, care din ordinul cancelarului s-a făcut 
între cazul din Silezia Superioară şi acela din Elveţia, confirmă că Reich-ul înţelege 
să accepte reale sacrificii pentru a apăra prietenia sa cu Polonia. 

Complexitatea politicii poloneze îngrijorează însă în mod deosebit cercurile 
conducătoare de la Berlin, care se întreabă dacă Varşovia va putea încă multă 
vreme să apere poziţiile ei de astăzi. Vizita domnului Beck la Bruxelles apare, şi cu 
destulă îndreptăţire, ca o luare de contact care să apropie Polonia de Londra şi 
eventual de Paris. Prin mijlocirea domnului van Zeeland se încearcă stabilirea unei 
comunităţi de interese belgo-poloneze care, bazându-se pe o identitate de poziţii a 
celor două ţări, să le creeze o situaţie nouă faţă de blocul anglo-britanic. În acest 
caz, şi dacă domnul Beck va găsi în Occident bunăvoinţele pe care scontează, mai 
ales din partea domnului Eden, s-ar putea ca intransigenţa sa pe terenul securităţii 
colective să sufere o reală destindere. Pentru această eventualitate Guvernul de la 
Berlin caută, poate, noi puncte de sprijin: şi aici putem eventual găsi o explicaţie a 
îndoitei încercări, a unei apropieri de Franţa şi de Italia. 

După cum această legaţie a raportat la timp Excelenţei Voastre, raporturile 
între Germania şi Italia trec printr-o perioadă de febrilă activitate. Ambasadorul 
von Hassel a fost în cursul unei luni de trei ori în Germania pentru a primi 
instrucţiuni şi pentru a face raportul său. Pe de altă parte, domnul Attolico dă 
dovadă de un robust optimism în ce priveşte evoluţia prieteniei între cele două ţări. 

Nu ştiu dacă acest optimism este îndreptăţit în măsura în care o afirmă 
ambasadorul Italiei, care crede că nu mai sunt necesare misiunile diplomatice de la 
Berlin şi Roma întrucât legătura italiano-germană devine o adevărată şi inexorabilă 
fatalitate a sorţii; este însă neîndoios că se fac sforţări reale pentru a se da prieteniei 
italo-germane un aspect pozitiv. Rezervele sunt, mai ales, la Berlin, unde Guvernul 
ezită încă să se comită în mod definitiv într-o combinaţie cu grele consecinţe de 
viitor. Aceste rezerve vor dăinui atâta vreme cât va dăinui şi speranţa unui acord 
posibil cu Marea Britanie. Aceasta cu atât mai mult cuvânt, cu cât problema 
Austriei apare azi mai insolubilă ca oricând din punct de vedere german. Surprizele 
nu sunt însă excluse, mai ales în împrejurările actuale, când reacţiile domnului 
Mussolini sunt imprevizibile şi când nu se poate bănui nici preţul pe care ar fi 
dispus să-l plătească pentru a obţine un sprijin imediat şi pentru a combate o 
eventuală înăsprire a sancţiunilor de la Geneva. 

Faptul că în ultimul timp presa italiană a arătat o vădită ostilitate Pactului 
franco-sovietic îndreptăţeşte aici toate speranţele. Vom asista oare la o dislocare a 
sistemului de la Locarno în favoarea Reich-ului şi, prin aceasta, la o nouă politică 
italo-germană în bazinul dunărean? 

O asemenea ipoteză, oricât de temerară ar apărea, trebuie înregistrată odată 
cu toate simptomele contrarii care ţin a demonstra, după cum am arătat mai sus, că 
între Roma şi Berlin sunt încă multe şi foarte grele obstacole de învins. Totuşi, 
între cele două ţări există o similitudine de situaţie şi o identitate de elemente 
psihologice: ambele caută o expansiune cu orice preţ şi fac o politică de prestigiu 
cu orice sacrificii. 
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În ce priveşte Germania, revendicările şi speranţele ei sporesc în fiecare zi: la 
conferinţa colonială a maiorului Schrökel, de care m-am ocupat în cuprinsul acestui 
raport, spectatorii au putut vedea o mare hartă a globului în care erau trase trei 
cercuri concentrice, având centrul la Berlin. Aceste trei cercuri trebuiau să cuprindă 
spaţiul de viaţă (Lebensraum127) al poporului german. Primul se întindea asupra 
Germaniei, asupra Elveţiei şi Austriei şi a teritoriilor vecine, unde se vorbeşte 
limba germană. Cel de-al doilea, având două săgeţi îndreptate spre vest şi est, 
cuprindea Rusia şi occidentul Europei. Iar al treilea se întindea peste fostele colonii 
ale Reich-ului. 

În înţelesul acestei „Lebensraum des deutschen Volkes”128, care depăşeşte cu 
mult revendicările de până astăzi, trebuie să desluşim enorma încordare a Reich-
ului naţional-socialist spre o nouă forţă şi spre o nouă unitate germană. Şi fără a lua 
„à la lettre” toate argumentele geopolitice pe care le produce astăzi „ştiinţa” 
germană în folosul politicii ei, trebuie totuşi să ţinem seama cu toată seriozitatea de 
factorul cel mai dinamic şi mai totalitar al continentului nostru. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii. 

Comnen 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului; supus domnului [sub]secretar de Stat; Dir. politică. 10.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 64–74 

192 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 452, din 4 martie 1936  
Înreg. la nr. 13 046 

Domnule Ministru, 

Ratificarea Pactului franco-sovietic este urmărită de autorităţile, presa şi 
opinia publică propriu-zisă germană cu [o] înfrigurare de neînchipuit. Acest act 
este criticat cu o violenţă de limbaj ce, înainte de război, ar fi determinat o 
adevărată panică prin cancelarii. Observatorul imparţial este autorizat să creadă că 
toată furtuna dezlănţuită, cu cunoscuta virtuozitate a politicii germane, nu are alt 
obiect decât ruinarea ultimei cătuşe juridice care mai stânjeneşte libertatea de 
acţiune a Germaniei pe tărâmul militar, Tratatul de la Locarno. 
                                 

127 Corect, spaţiu vital. 
128 Spaţiul vital al poporului german (germ.). 
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Cu toate asigurările ce primim zilnic din cele mai competente locuri, că 
Germania nu va crea niciun fapt împlinit în regiunea demilitarizată, împărtăşesc 
părerea celor mai avizaţi dintre colegii mei, care cred că, a doua zi după ratificarea 
Pactului franco-sovietic de către Senatul francez, un gest din partea Reich-ului nu 
va lipsi să se producă. 

Deşi cel mai deplin secret se păstrează în jurul acestei chestiuni, din 
informaţiile ce am cules până azi rezultă că între sfătuitorii ad-latere ai Führer-ului, 
Statul Major şi Auswärtiges Amt, nu ar exista o unitate de vederi. 

În vreme ce cei din urmă ar dori ca demersul Reich-ului să se mărginească la 
un protest diplomatic care ar rezerva numai viitorul, printr-o notă adresată 
guvernelor semnatare de la Locarno, că, încheind pactul cu Sovietele, Franţa a 
violat litera şi spiritul tratatului pe care Germania, de aici încolo, îl va considera ca 
ieşit din vigoare, socotindu-se liberă a trage din această nouă situaţie toate 
consecinţele de drept şi de fapt. 

Auswärtiges Amt – şi chiar Statul Major – obiectează, cu drept cuvânt, că un 
asemenea procedeu ar accentua resentimentele engleze împotriva Germaniei, 
grăbind o alianţă franco-britanică, pe are specialiştii politicii străine a Reich-ului o 
consideră ca un pericol mortal pentru ţara lor. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 România, vol. 231, f. 131–132 

193 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 456, din 4 martie 1936 
Înreg. la nr. 13 047, din 7 martie 1936 

Am avut onoarea de a raporta Excelenţei Voastre, cu telegrama mea nr. 3 
643129, din 25 februarie a.c., felul cum a decurs întrevederea ce am avut în ajun cu 
baronul von Neurath. 

Interesantele declaraţii ce ministrul Afacerilor Străine mi-a făcut cu acest 
prilej consfinţeau în mod definitiv politica externă a Reich-ului în acest moment: 
aşteptarea pe poziţiile de azi, menţinerea unei atitudini voite de izolare şi, implicit, 
refuzul de a participa la orice acorduri sau organizaţii internaţionale care ar putea 
limita în timp şi spaţiu libertatea de mişcare a Germaniei. 
                                 

129 Vezi documentele nr. 159 şi 166. 
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Pentru a verifica întru cât această politică oficială dirijată de Auswärtiges 
Amt corespunde şi punctului de vedere al conducerii Partidului Naţional-Socialist, 
am avut, două zile mai târziu, o întrevedere cu domnul dr. Rosenberg, conducătorul 
Oficiul Extern al partidului. Pretextul acestei întrevederi a fost reiterarea, din partea 
mea, a încercării de lămurire, faţă de unele articole ale ziarului „Völkischer 
Beobachter” dintre care unul chiar al domnului Rosenberg, care avea aluzii 
ireverenţioase faţă de un mare partid politic din România. Am profitat însă, fireşte, 
de conversaţia începută spre a discuta şi cu Domnia Sa situaţia politică 
internaţională şi, în special, raporturile dintre România şi Germania. 

Trecând peste detaliile unei discuţii care a durat mai bine de o oră, cred util, 
în special, a sublinia Excelenţei Voastre următoarele concluzii la care domnul dr. 
Rosenberg a ajuns în expunerea sa: 

1) Cedând cunoscutei sale obsesii, Domnia Sa consideră Rusia Sovietică ca 
marele pericol pentru echilibrul şi pacea Europei. În acest înţeles, singura 
formulă de conservare a siguranţei continentale ar fi, după Domnia Sa, 
un vast cordon de apărare de la Marea Baltică la Marea Neagră. La acest 
cordon, al cărui spirit ar fi defensiv, ar trebui să participe toate statele 
limitrofe interesate de menţinerea ordinii sociale şi a integrităţii lor 
teritoriale. 
Pornind de la această premisă, acordurile plurilaterale cu Rusia 
Sovietică, apar domnului Rosenberg ca având tocmai rostul de a 
permanentiza în Europa o stare de nelinişte şi de nesiguranţă. 

2) Domnul Rosenberg mi-a exprimat adânca sa îngrijorare faţă de 
informaţiile ce are, şi după care, Cehoslovacia ar fi pus la dispoziţia 
Guvernului de la Moscova 46 de baze aeronautice pe teritoriul său. 
Domnia Sa a crezut chiar să poată afirma că sunt indicii că şi în România 
Sovietele ar avea deja la dispoziţie trei baze aeronautice, pentru moment 
civile, care însă ar putea fi întrebuinţate şi pentru scopuri militare; 

3) În ce priveşte colaborarea Germaniei la formule internaţionale, Domnia 
Sa a afirmat încă o dată hotărârea Reich-ului de a se menţine în rezervă. 
Nici faţă de Pactul franco-rus, nici pentru o eventuală interpretare a 
Acordului de la Locarno, Reich-ul nu se va adresa Curţii de la Haga sau 
unei alte instanţe internaţionale. Experienţele de până acum ar fi fost 
totdeauna nefericite, aşa încât Reich-ul a pierdut cu desăvârşire orice 
încredere în imparţialitatea justiţiei sau a organismelor internaţionale.  

Completând cu declaraţiile domnului Rosenberg acelea avute cu câteva zile 
înainte de la domnul ministru al Afacerilor Străine, baronul von Neurath, şi pe care 
Excelenţa Voastră le cunoaşte deja, câştigăm de fapt o perspectivă exactă a actualei 
politici externe germane: Germania consideră că în actualele împrejurări izolarea 
completă în care se găseşte îi aduce mai multe beneficii decât neajunsuri. Ea este 
ostilă încheierii oricăror noi acorduri care i-ar îngrădi libertatea sau i-ar angaja 
viitorul. Izolarea ei de azi, oricare ar fi greutăţile ei, îi garantează mai bine 
interesele decât o politică de participare sau de colaborare. 
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Singurul punct pe care Germania ar putea considera, eventual, libertatea sa ar 
fi o nouă organizare a bazinului dunărean. Fără îndoială însă această singură 
excepţie ar fi pentru a împiedica cristalizarea unui raport de forţe împotriva sau cu 
excluderea sa. Şi pentru a apăra actualele poziţii şi interese ale Reich-ului. 

Cred deci a putea conchide la rândul meu cu o impresie negativă, asupra 
posibilităţilor, într-un viitor previzibil, a unei apropieri a Germaniei de Geneva şi a 
unei adeziuni aici la un sistem continental. Ne găsim încă într-o epocă prea 
nebuloasă, şi în care caietul de sarcini al revendicărilor germane este încă prea 
incert, pentru ca Guvernul de la Berlin să se poată hotărî pentru o politică clară şi 
categorică. Numai în ceasul în care echilibrul actualmente rupt al forţelor europene 
se va fi restabilit, sau în care, în cazul cel mai nefericit, el s-ar fi prăbuşit în mod 
definitiv sub semnul unui conflict general, Germania îşi va spune cuvântul, 
părăsind poziţiile ei de astăzi, de aşteptare şi de izolare. 

Oferta de pace şi de înţelegere cuprinsă în recentul interviu al cancelarului 
Hitler nu modifică premisele acestei probleme. Şeful Reich-ului se adresează 
opiniei publice internaţionale, afirmând odată mai mult dorinţa ce are, de a ajunge 
la un modus vivendi cu Franţa. Din acest punct de vedere, întrucât el înseamnă 
reiterarea unor asigurări de bunăvoinţă, el nu cuprinde nimic nou: Führer-ul a făcut 
în ultimii ani de mai multe ori asemenea avansuri verbale. Dacă ne reamintim însă 
atitudinea, tot atât de constantă a Reich-ului faţă de problema Anschluss-ului, faţă 
de Cehoslovacia şi de Rusia Sovietică, suntem îndreptăţiţi să credem că o ultimă 
manifestare a Führer-ului nu înseamnă că Germania înţelege să părăsească o 
atitudine negativă faţă de formulele de cooperare internaţională şi o opoziţie de 
izolare pe care o crede singura compatibilă cu interesele sale. 

Interviul cancelarului, după cum am avut onoarea a menţiona şi în raportul 
meu nr. 435130, din 3 martie curent, apare, în primul rând, ca o abilă manevră politică. 
El are de scop, a doua zi după ratificarea Pactului franco-sovietic, de către Camera 
franceză, să arunce îndoială în opinia publică, şi să supună unei noi încercări 
colaborarea între Londra şi Paris. Ecoul pe care cuvintele sale le-au găsit în opinia 
publică franceză şi, mai ales, în cea britanică, dovedesc că această manevră nu a 
fost lipsită de orice succes şi că o nouă situaţie s-a creat în acest moment. 

Dacă reacţia opiniei publice franco-engleze va impune discuţii directe cu 
Berlinul, ele vor realiza astfel un al doilea obiectiv urmărit de cancelarul Hitler: 

În ipoteza când Marea Britanie şi, mai ales, Franţa ar consimţi concesiile pe 
care le cere Germania şi vor accepta garanţiile pe care aceasta va fi dispusă să le 
dea, Reich-ul va fi înregistrat succesul pe care-l aşteaptă; dar atunci se pune 
chestiunea: care va fi soarta raporturilor dintre Franţa şi Soviete şi ce repercusiuni 
ar avea o înţelegere franco-germană în bazinul dunărean.  
                                 

130 Vezi documentul nr. 191. 
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Dat fiind toate câte ştim despre intenţiile domnului Hitler, cred că un optimism 
exagerat ar fi cel puţin premature, dacă nu chiar lipsit de orice temei serios. 

În caz când nu s-ar putea ajunge la o înţelegere, cancelarul Hitler se va adânci 
şi mai mult, după cum este probabil, în atitudinea sa de ameninţătoare izolare, 
putând însă afirme că Germania a încercat tot ce i-a fost cu putinţă pentru 
asigurarea păcii şi a colaborării internaţionale.  

Între termenii acestei dileme, poziţiile Reich-ului şi metodele sale de ieri şi de 
azi nu pot fi modificate. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii. 

Comnen  

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 140, f. 157–160 

194 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 456, din 4 martie 1936  
Înreg. la nr. 13 198/1936 

Impresii cehoslovace în urma declaraţiilor domnului Mussolini 

Declaraţiile făcute de domnul Mussolini, la 3 martie, la Roma, cu privire la 
încercările ce ar fi fost făcute de a rezolva aşa-zisa problemă dunăreană fără Italia 
sunt socotite, după părerea Legaţiei cehoslovace, drept o nouă dovadă a piedicilor 
aproape de neînlăturat ce stau în calea apropierii dintre Mica Înţelegere şi celelalte 
puteri dunărene. 

Amintim în chip confidenţial că Legaţia cehoslovacă a privit întotdeauna cu 
cel mai mare scepticism – atât timp, cel puţin, cât conflictul dintre Roma şi Geneva 
nu va fi încheiat – sorţii de izbândă ai iniţiativei domnului Hodža. 

Legaţia cehoslovacă crede că atât Principele Starhemberg, care a plecat ieri la 
Roma, cât şi cancelarul şi ministrul Afacerilor Străine, care se vor duce la Roma în 
18 martie, după înapoierea domniilor lor de la Budapesta, vor primi atunci directive 
lămurite cu privire la felul cum înţelege Italia ca aliatele sale dunărene să răspundă 
la îndemnurile de apropiere venite de la Praga. 

De fapt, se pare că în capitala vecină nu s-a ţinut seamă că o apropiere, fie 
numai economic, între statele din Valea Dunării, nu se poate face într-o măsură mai 



Institutul Diplomatic Român 

 286 

serioasă, fără participarea Italiei şi a Germaniei, şi că o atare apropiere, înfăptuită 
în aceste condiţii, care sunt singurele posibile, fiind atârnarea Austriei şi a Ungariei 
de Italia şi dorinţa lor de a menaja şi Germania, poate înfăţişa pentru statele Micii 
Înţelegeri mai curând o primejdie decât un folos.  

De aceea e colaborarea statelor Micii Înţelegeri cu Austria o problemă foarte 
grea, care se va putea înfăptui numai după o lămurire a situaţiei europene, în 
genere, şi a legăturilor dintre Mica Înţelegere şi cele două mari puteri din centrul 
Europei. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 28, f. 241–242 

195 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 562, din 5 martie 1936, ora 13.30 
Înreg. la nr. 12 612, din 6 martie 1936 
Confidenţial. 

Informaţii din izvor sovietic arată cu multă stăruinţă că de un rând de vreme 
există la Berlin o diferenţă totală între felul de a judeca al civililor şi militarilor 
fruntaşi privitor la ce ar avea de făcut Germania pentru a zădărnici „tentativa de 
încercuire” a cărei iniţiator ar fi Franţa, şi anume: civilii în cap cu Goebbels şi 
Göring, sunt pentru o acţiune militară bruscată de când s-ar ivi prilejul favorabil 
Germaniei, având un avans sensibil în ale armamentului, azi când Anglia abia 
gândeşte a se reînarma, iar Italia este prinsă în Africa. Militarii, din contră, sunt 
mai paşnici, ei socotind că înarmarea Germaniei nu este încă deplin terminată. 

Informatorii sovietici trag din aceasta concluzia că Acordul franco-sovietic 
trebuie speculat de îndată pentru a ţine Germania în frâu. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Marele Stat Major; Dir. politică, confidenţial. 6.III.1936. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 245 
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196 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 781, din 5 martie 1936, ora 21.20 
Înreg. la nr. 12 626, din 6 martie 1936 

Întrunirea de la Roma, dintre Mussolini, Gömbös şi Schuschnigg, a fost 
ţinută aici în cel mai mare secret şi confirmată abia ieri, după ce Ducele a anunţat-o 
în Consiliul de Miniştri. 

La început au fost invitaţi numai şefii guvernelor, dar acum trei zile au fost 
convocaţi şi miniştrii Afacerilor Străine. Aceasta s-ar putea explica prin dorinţa de 
a se afirma printr-o mai mare putere a Italiei în Valea Dunării. Dar pe lângă aceste 
scopuri demonstrative, Ducele ar urmări şi două pozitive: a strânge blocul celor trei 
state printr-un statut asemănător celui al Înţelegerii Mici şi Balcanice, precum şi a 
exercita o presiune puternică pentru ca prietenii săi să părăsească împreună 
Societatea Naţiunilor în cazul înăspririi sancţiunilor. 

O astfel de cerere ar pune Ungaria într-o situaţie grea, dânsa dorind vizibil să 
menajeze Anglia. 

Aici mai circulă zvonul că Schuschnigg va primi atât la Budapesta, cât şi la 
Roma, observaţii aspre pentru atitudinea sa şovăitoare. 

Grigorcea 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 6.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Ungaria, vol. 8, f. 50–51 

197 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,  

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 486, din 5 martie 1936, ora 20.53 
Înreg. la nr. 12 626, din 6 martie 1936 

Cercurile politice britanice manifestă oarecare nervozitate în urma 
întâmplărilor din ultimele zile. Iată cum explică ele evoluţia situaţiei de la Geneva, 
care depăşeşte cu mult cadrul simplu al conflictului italo-abisinian: domnul Eden, 
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care a plecat de aici cu instrucţiuni precise, comunicate Excelenţei Voastre prin 
telegrama mea nr. 439131, s-a găsit la Geneva în faţa următoarelor elemente noi, 
care au necesitate revizuirea instrucţiunilor sale: 

1) Pe de o parte, un curent foarte net în favoarea întăririi sancţiunilor, curent 
susţinut de nordici şi de ruşi şi întărit de teama ca victoriile italiene să nu 
consacre distrugerea de fapt a Abisiniei. Pe de altă parte, adânca 
îngrijorare manifestată de francezi în urma ameninţărilor adresate de 
Mussolini lui Chambrun, sâmbăta trecută, ameninţări care cuprind nimic 
mai puţin decât retragerea Italiei din Societatea Naţiunilor şi repudierea 
Pactului de la Locarno. 

2) Flandin va acţiona pentru apelul adresat lui Mussolini şi pentru formula 
de conciliere. De acord cu Guvernul britanic, Eden s-a conformat 
ambelor tendinţe. A insistat pentru continuarea pregătirii sancţiunilor 
asupra petrolului, făgăduind sprijinul Guvernului britanic, şi a cedat lui 
Flandin asupra apelului la Roma şi a termenului de opt zile pentru 
aşteptarea răspunsului. Partea cea mai gravă este însă starea de spirit 
manifestată, pare-se, de francezi. Aceştia sunt convinşi că, dacă italienii 
se retrag din Societatea Naţiunilor şi repudiază Pactul de la Locarno, 
Germania se va folosi de acest prilej pentru a-l repudia şi dânsa şi a 
ocupa zona demilitarizată. Mi se spune că Flandin a prevenit pe Eden că, 
în acest din urmă caz, Franţa s-ar vedea nevoită să ocupe Renania pentru 
a restabili astfel balanţa securităţii, distrusă prin faptul anulării Pactului 
de la Locarno şi ocupării zonei de către germani. 

Statul Major francez ar împinge la o politică de forţă, convins că azi 
Germania este inferioară Franţei. Astfel, sau Germania se supune acestui act de 
forţă, şi Franţa câştigă un avantaj strategic care îi întăreşte securitatea ei pentru mai 
târziu, sau Germania se împotriveşte, şi conflictul se produce astăzi, când francezii 
pot avea superioritatea. Eden va supune astă-seară Cabinetului britanic cele spuse 
de Flandin. Cum toată teama franceză izvorăşte din ameninţările lui Mussolini de 
sâmbătă, s-ar putea ca ea să fie exagerată. Totuşi, semnalez cele de mai sus ca o 
ştire persistentă care circulă aici şi ca o dovadă simptomatică a unei noi stări de 
spirit a conducătorilor francezi. 

Laptew 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 55–57 

                                 
131 Vezi documentul nr. 161. 
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198 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA MOSCOVA, ION POPESCU-PAŞCANI, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 702, din 5 martie 1936, ora 17.59 
Înreg. la nr. 12 627, din 6 martie 1936 

Presa sovietică reproduce un important interviu acordat de Stalin jurnalistului 
american Howard. Cum îmi închipui că TASS l-a transmis în cea mai mare parte, 
voi semnala numai părţile principale: 

1) Stalin afirmă că în cazul în care Mongolia va fi atacată de japonezi, o va 
ajuta. (Această declaraţie poate influenţa, desigur, mult Guvernul japonez în 
Extremul Orient.) 

2) Liga Naţiunilor constituie un important sprijin pentru doritorii de pace. 
Pactul franco-sovietic este un nou succes pe drumul păcii. 

3) Stalin denunţă apoi primejdiile de război ce pot surveni din cauza 
Germaniei şi Japoniei. În special, actualmente, primejdia ar fi mai mare 
în Extremul Orient. În această parte a interviului, polemizează cu Hitler, 
despre care spune că chiar atunci când vorbeşte de pace, acesta ameninţă 
(aluzie la ultimul interviu acordat de cancelarul german unei gazete, în 
această privinţă). 

Restul declaraţiilor se referă la activitatea Kominternului şi la politica internă 
sovietică. 

Dacă răspunsurile lui Stalin supără pe prusaci, nu mai lasă niciun dubiu 
asupra pacifismului Sovietelor. Referitor la activitatea Internaţionalei Comuniste, 
deşi afirmă că Guvernul sovietic nu s-a amestecat şi nici nu se amestecă niciodată 
în politica internă a celorlalte state, declaraţia mi se pare cam ambiguă. În orice 
caz, acest interviu, care este mult comentat de presa mondială, constituie o nouă 
dovadă că Sovietele sunt dispuse din ce în ce mai mult să facă o politică externă de 
stat şi nu una după cum ar dori-o partidul. 

Expediez textul prin poştă. 

Popescu-Paşcani 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 59, f. 312–313 
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199 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 298, din 5 martie 1936, ora 22.15 
Înreg. la nr. 12 621, din 6 martie 1936 

După primele impresii ce se pot culege în cercurile politice italiene şi în 
cercurile diplomatice, răspunsul lui Mussolini la apelul Ligii Naţiunilor către 
beligeranţi, de a începe negocieri de pace, nu va fi negativ, dar va fi condiţionat. 
Sancţiunile ar trebui să fie ridicate şi, eventual, repuse în vigoare dacă un accord 
n-ar fi realizabil din culpa Italiei. Cercurile militare ar considera şi ele ca o condiţie 
„sine qua non” dezarmarea Abisiniei. 

Pe de-o parte, succesul militar care a dat întreagă satisfacţie Italiei, pe de altă 
parte situaţia financiară critică dacă războiul se prelungeşte, sunt motive 
hotărâtoare ale acestei atitudini conciliante. 

Mussolini îşi dă seama, de asemenea, că un răspuns negativ ar putea slăbi 
poziţia lui Flandin şi orienta Franţa spre înăsprirea sancţiunilor. Un răspuns 
conciliant ar fi, dimpotrivă, de natură a slăbi Guvernul Baldwin şi poziţia lui A. Eden. 
Repet însă că acestea sunt numai primele impresii într-o atmosferă destul de 
confuză în aşteptarea Consiliului de Miniştri, chemat să răspundă la sfârşitul 
săptămânii la apelul Ligii. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 6.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 88 

200 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA  

LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA COPENHAGA, MARCEL ROMANESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 815, din 5 martie 1936 
Înreg. la nr. 13 267, din 9 martie 1936 

Germania şi zona renană 

De câteva zile, cercurile guvernamentale daneze par deosebit de preocupate 
de evenimentele internaţionale şi, în special, de atitudinea Germaniei faţă de 
ratificarea Pactului franco-rus. 
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Informaţii din Berlin arată că Reich-ul, cuprins de o îngrijorare sporită de 
tendinţa de încercuire, ar învedera o vastă activitate diplomatică, în care recentul 
interviu acordat de Führer lui „Paris Midi” n-ar fi decât o amorsă. 

La Wilhelmstrasse s-ar pregăti o lungă notă către marile puteri occidentale, 
notă căreia i s-ar atribui valoarea unui plan paşnic. Renunţând la ideea generalului 
Fritsch, de o ocupa militar, prin surprindere, zona renană spre a nu confirma 
aprehensiunile franceze şi a răpi Guvernului de la Paris pretextul unei rupturi de 
pact, Guvernul din Berlin ar intenţiona să ceară, pe cale de negocieri directe, 
dreptul să remilitarizeze zona renană din motive de siguranţă, dând de înţeles că 
recunoaşterea acestei facultăţi n-ar fi decât o simplă formalitate de consfinţire a 
unei stări de fapt (cf. raport nr. 1 707132, p. 10). 

Această „asigurare a graniţei Rinului” ar permite Germaniei să adere la pactul 
aerian ce i s-a propus la începutul lunii trecute. 

Altă chestiune ar fi să se ştie dacă temerea de încercuire a Germaniei n-ar 
determina-o la o întoarcere în Societatea Naţiunilor. În această privinţă, curentul 
radical nazist ar pretinde, în prealabil, să se restituie Reich-ului coloniile sale, 
revendicând, în cazul cel mai rău, Camerunul şi anumite insule din Oceanul Pacific. 

În legătură cu aceste noi pretenţii germane, se atribuie aici o deosebită 
importanţă Consiliului de Miniştri ţinut ieri la Berlin şi se aşteaptă lămuriri precise 
de la discursul pe care Hitler îl va rosti la 8 martie în faţa orbilor de război. 

Romanescu 
[Note marginale:] 
Dir. politică. 10 mart. 1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 4–5 

201 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 428, din 6 martie 1936, ora 21.43 
Înreg. la nr. 13 007, din 7 martie 1936 

Ca urmare la telegrama nr. 424133. 

Secretarul general al Ministerul Afacerilor Străine m-a vizitat şi m-a informat 
că domnul Stoiadinović a răspuns ministrului Turciei la Belgrad că informaţiile 
despre intenţia Bulgariei de a denunţa clauzele militare ale Tratatului de la Neuilly 
par lipsite de bază reală. 
                                 

132 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
133 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Iugoslavia pune mare preţ pe respectarea acestor clauze şi este hotărâtă să se 
opună energic denunţării lor, ea crede însă că un demers grăbit la Sofia ar putea 
face mai mult rău decât bine. De aceea, domnul Stoiadinović propune ca chestiunea 
să fie examinată la apropiata reuniune a Consiliului Înţelegerii Balcanice. 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine mi-a confirmat, pe de 
altă parte, răspunsul Greciei, transmis încă de ieri, şi a conchis că toţi membrii 
Înţelegerii Balcanice sunt de acord asupra fondului. Deosebirea poartă numai 
asupra procedurii. 

În ce priveşte Turcia, mi-a declarat că Tevfik Rüstü Aras accept, în principiu, 
ca şi Grecia, ideea demersului preventiv şi remite chestiunea aprecierii Excelenţei 
Voastre. El este gata a lua în consideraţie orice nouă propunere ce aţi avea de făcut. 

Rog binevoiţi a-mi da instrucţiuni. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. C.; Dir. politică. 7.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 127–128 

202 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 607, din 6 martie 1936, ora 20.20 
Înreg. la nr. 13 013, din 7 martie 1936 

Am văzut pe generalul Metaxas, care mi-a spus că Regele i-a încredinţat 
Ministerul Apărării Naţionale spre a pune capăt frământării generalilor. El a 
început prin a trimite în concediu pe fostul ministru al Apărării şi pe subsecretarul 
de Stat şi a face oarecare schimbări în garnizoana din Atena. El crede că va fi stăpân pe 
armată, aşa că a telefonat aseară Regelui că poate petrece o noapte liniştită. 

După Domnia Sa, Sofulis şi Tsaldaris, care vor începe mâine negocierile, nu 
se vor înţelege, aşa că se va ajunge la un guvern de serviciu mai puternic, din care 
el va face parte. Regaliştii au pregătit o manifestaţie împotriva lui Sofulis, în cazul 
în care acesta ar fi ales astă-seară preşedintele Camerei. Întrebându-l de Pactul 
Balcanic, el mi-a răspuns că, astăzi, Pactul nu are un partizan mai călduros decât 
dânsul. 

Langa-Răşcanu 

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 6, f. 13 
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203 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva] 
T. nr. 178, din 6 martie 1936 

Asupra zvonului răspândit în ultimele zile despre un demers făcut de Motta 
pe lângă Flandin, anunţându-l că, în cazul retragerii Italiei din Societatea 
Naţiunilor, Elveţia ar putea să fie nevoită a lua o măsură identică, sunt în măsură să 
vă comunic următoarele, culese în cercurile elveţiene cele mai autorizate. 

Motta neagă să fi făcut acest demers, recunoaşte însă că, într-o conversaţie cu 
Flandin, i-a expus că în cazul retragerii Italiei s-ar putea naşte în opinia [publică] 
elveţiană o mişcare pentru ieşirea din Societate. Consiliul Federal, care este pentru 
Ligă, nu ar favoriza niciodată o asemenea mişcare, dar ea ar putea să se producă, 
dată fiind starea opiniei publice din confederaţie. Ieşirea Italiei, după retragerea 
Germaniei, ar putea fi interpretată ca diminuând şi mai mult caracterul universal al 
Ligii, care ar rămâne astfel o simplă coaliţie. S-ar putea pune atunci întrebarea ce 
caută Elveţia într-o asemenea coaliţie când doi dintre cei mai puternici vecini sunt 
absenţi. Argumentul ar putea fi exploatat, mai ales, de acea partea opiniei care nu a 
putut vedea cu ochi buni intrarea Sovietelor în Societate. Semnăturile necesare 
pentru provocarea unui referendum ar putea fi lesne adunate. Guvernul federal 
priveşte nu fără aprehensiune o asemenea mişcare. Mi s-a adăugat însă, în conversaţiile 
avute, că chestiunea nu s-ar putea pune decât după retragerea definitivă a Italiei, 
adică la doi ani după plecarea ei eventuală de la Geneva. Domnul Motta a fost 
destul de plictisit de zgomotul făcut în jurul conversaţiei cu Flandin. 

Antoniade 
AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 25, f. 21 

204 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R134. nr. 559-2, din 6 martie 1936 
Înreg. la nr. 15 663/1936 

(...) Guvernul iugoslav a primit cu nelinişte atât vizita la Praga a domnului 
Schuschnigg, cât şi vizita la Paris a preşedintelui Consiliului cehoslovac, domnul 
                                 

134 Este publicat numai un extras, identificat în Fondul Dosare 71 Speciale, întrucât documentul 
integral nu a fost găsit. 
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Hodža; planul expus de acesta, în vederea asigurării integrităţii Austriei prin 
formarea unui front cuprinzând Italia, Austria, Mica Înţelegere şi Ungaria, a 
alarmat Guvernul iugoslav deoarece el considera acest plan ca o opoziţie armată 
contra unei tentative de Anschluss din partea Germaniei. Neliniştea Guvernului 
iugoslav este bazată pe faptul că acest plan lasă Iugoslaviei o sarcină extrem de 
periculoasă. Pentru el viitorul păcii depinde în Europa Centrală de solidaritatea 
dintre aceste ţări, Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică. 

Cu ocazia vizitei domnului Hodža la Belgrad, domnul Stoiadinović a opus 
planului prezentat de preşedintele Consiliului cehoslovac ideea unei organizări de 
securitate colectivă cu participarea marilor puteri: Anglia, Franţa, Italia şi 
Germania, al căror concurs este considerat aici ca indispensabil pentru organizarea 
atât politică, cât şi economică a regiunii danubiene (cf. tel. 460135). 

Domnul Hodža va convoca în curând la Praga o conferinţă a experţilor 
economici ai Micii Înţelegeri, care vor stabili posibilităţile reale de absorbire a 
surplusului exportabil al celor trei ţări, surplus care va fi preluat de Anglia, după 
terminarea lucrărilor experţilor. Domnul Flandin urmează a prezenta la Roma, 
Berlin şi Londra atât proiectul de organizare economică, cât şi cel de securitate 
colectivă care va fi pus sub egida Societăţii Naţiunilor. 

Gurănescu 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 272, f. 13–14 

205 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA, 

CONSTANTIN LAPTEW, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 488/A-2, din 6 martie 1936 
Înreg. la nr. 14 034, din 11 martie 1936 

Cartea Albă engleză privitoare la apărarea naţională 

Ca urmare la telegrama mea nr. 474136, din 4 martie a.c., am onoarea a trimite 
Excelenţei Voastre aici alăturat, două exemplare ale Cărţii Albe, prezentate de 
Guvernul britanic Parlamentului, în ziua de 3 martie, şi conţinând principiile 
programului de înarmare a Angliei. 

Camera Comunelor va începe săptămâna viitoare discutarea acestui document, 
care este mai degrabă un fel de memoriu justificativ decât un program complet de 
                                 

135 Vezi documentul nr. 163. 
136 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 295

înarmare, conţinând detalii mai precise asupra bugetelor ministerelor Armatei, 
Marinei şi Aerului. 

Din tot cuprinsul Cărţii Albe se degajează grija Guvernului britanic de a prezenta 
necesităţile de înarmare curgând în chipul cel mai firesc din întreg complexul 
situaţiei actuale internaţionale. 

Într-adevăr, documentul de faţă, la fel cu Cartea Albă publicată la începutul 
lunii martie a anului trecut – şi comunicată Excelenţei Voastre prin raportul meu 
nr. 591/A-2137, din 6 martie 1935 – explică motivele care cer o sporire a bugetelor 
serviciilor apărării naţionale. Dar pe când în anul trecut Guvernul britanic prezenta 
nevoile de înarmare ca pricinuite, în special, de reînarmările masive ale Reich-ului, 
în anul acesta Cartea Albă vorbeşte atât de curentul general de reînarmări – dând 
ca pildă înarmările Belgiei, Franţei, Germaniei, Japoniei, URSS, Statelor Unite –, 
cât şi de cheltuielile suplimentare impuse de conflictul italo-abisinian. Documentul 
reaminteşte principiile generale ale politicii externe engleze, citează pasaje din 
Cartea Albă a anului trecut şi prezintă un rezumat al declaraţiilor făcute de primul 
ministru în Camera Comunelor la 27 februarie a.c., când a explicat măsurile ce 
intenţionează să ia cu privire la organizarea apărării. 

Interesant de observat iarăşi că documentul de faţă nu cuprinde precizări 
asupra sumelor care urmează să fie investite; prevede însă că acest program, care 
urmează să fie împlinit în răstimpul unei perioade de mai mulţi ani, trebuie să 
păstreze o oarecare flexibilitate. 

Cu toate aceste precauţii, menită, fără îndoială, în concepţia Guvernului 
britanic, să evite impresionarea în mod defavorabil a sensibilităţii opiniei publice, 
câteva cifre ale apărării au început să fie publicate, ca de pildă suma de 
£ 69 930 000, prevăzută pe exerciţiul 1936 pentru marină. Această sumă depăşeşte 
cu aproximativ £ 10 000 000 pe cea cheltuită la capitolul marinei, în cursul anului 
1935. 

Bugetul anului trecut prevedea pentru cele trei servicii ale apărării suma de 
£ 124 250 000 repartizată după cum urmează: 

Pentru marină   60 050 000 £ 
Pentru armata teritorială  43 550 000 £ 
Pentru aviaţie   20 650 000 £ 
              124 250 000 £ 

Pentru moment, nu se pot şti încă sumele care vor fi necesare pe exerciţiul 
1936. Se crede însă că un surplus de circa 20 de milioane de lire sterline peste 
cheltuielile anului trecut va fi suficient. 

Din cercurile politice bine informate mi se afirmă că Guvernul tratează în 
acest moment cu opoziţia şi cu membrii liberali din Camera Comunelor pentru ca 
discuţiile ce vor începe săptămâna viitoare să decurgă în mod calm şi obiectiv, 
ţinându-se seama numai de interesul unei înarmări serioase de care depinde 
                                 

137 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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securitatea însăşi a Marii Britanii şi evitându-se orice tendinţă de a se face din 
chestiunea organizării armatei naţionale un subiect de polemică menită să 
servească anume interese meschine de partid. 

Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Laptew 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului; Domnului subsecretar de Stat; Dir. politică; Marele Stat Major. 
11.III.1936 (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 32, f. 109–110 

206 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 837, din 6 martie 1936 
Înreg. la nr. 16 145, din 23 martie 1936 

Raport lunar (februarie 1935) 

Domnule Ministru,  

Am onoarea a prezenta Excelenţei Voastre o recapitulare a principalelor 
evenimente de ordin intern şi extern privitoare la Polonia, din cursul lunii februarie 
1936. 

1. Situaţia politică internă 

Parlamentul a continuat să funcţioneze în tot cursul lunii februarie, ocupându-se 
de proiectul de buget pe anul 1936–1937 şi de situaţia economică şi financiară a 
Poloniei. 

În cursul acestor discuţii, diferiţii oratori au înfăţişat starea rea în care se 
găseşte astăzi Polonia, mai ales ţărănimea, din cauză că veniturile ţării au fost 
mereu absorbite de alte cheltuieli decât acelea necesare pentru ridicarea nivelul 
material şi moral al populaţiei. 

S-a putut observa în cursul lunii o tendinţă de consolidare şi de regrupare a 
forţelor politice în Polonia, tendinţă care însă, până în prezent, nu a dus la niciun 
rezultat concret. 

Deoarece tulburările antisemite continuă atât la ţară, cât şi la oraşe, mai mulţi 
parlamentari s-au ridicat contra Partidului Naţional138, acuzându-l că încurajează 
                                 

138 Pentru partidele politice poloneze în perioada interbelică, vezi Jerzy Holzer, The Political 
Right in Poland, 1919–1939, „Journal of Contemporary History”, vol. 12, nr. 3/1977, p. 395–412. 
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astfel de dezordini şi cerând – pentru asigurarea liniştii interne – ca partidul să fie 
dizolvat, nu numai în Silezia, dar şi în întreaga Polonie. 

De asemenea, trebuie înregistrat că în Polonia grevele izbucnesc tot mai 
numeroase în diferitele ramuri de activitate. Astfel, după greva de o zi a funcţionarilor 
de la tramvaiele municipale din Varşovia, a izbucnit o grevă de parţială în regiunea 
minieră de lângă Cracovia, iar apoi aceea a lucrătorilor ţesători din Lodz. Până 
acum însă Guvernul a reuşit să le aplaneze prin arbitraj. 

Greutăţile financiare prin care trece actualmente Polonia au periclitat 
menţinerea cursului actual al zlotului. Pentru a se asigura mai departe politica de 
deflaţie a Guvernului, preşedintele Republicii a trebuit să înlocuiască pe 
preşedintele de până acum al Băncii Poloniei, domnul Wroblewski, prin domnul 
Aadam Koc, fost subsecretar de Stat la Ministerul de Finanţe, care şi-a luat 
angajamentul de a menţine valoarea monedei poloneze. 

2. Situaţia externă 

Absenţa Poloniei de la convorbirile ce au avut loc la Londra şi Paris a produs 
o rea impresie în opinia publică polonă. Pentru a o calma, domnul Beck a anunţat 
că va face în curând vizite la Bruxelles, Budapesta, Belgrad şi Londra. 

De asemenea, s-a putut observa o tendinţă destul de vagă de ameliorare a 
tonului presei guvernamentale în ce priveşte relaţiile cu Franţa şi chiar cu Sovietele. 

Cu tot calmul aparent pe care încearcă să-l păstreze cercurile oficiale cu 
privire la ratificarea Pactului franco-sovietic, presa polonă îşi arată neliniştea faţă 
de poziţia şi rolul neclar al Poloniei în jocul combinat al alianţei polono-franceze şi 
al Pactului de asistenţă mutuală franco-sovietic. 

În cursul lunii februarie, au avut loc vizitele la Varşovia ale domnilor dr. Frank 
şi general Göring. Această din urmă vizită a contribuit la aplanarea diferitelor 
neînţelegeri ce se iviseră între ambele ţări, mai ales din cauza dificultăţilor de transfer 
al creanţelor polone blocate în Germania. 

3. Relaţiile cu România 

Presa polonă continuă să urmărească cu viu interes evoluţia relaţiilor româno-
sovietice. 

Cu ocazia prezentării mele în post, au apărut în presă câteva articole favorabile 
ţării noastre, în care s-au accentuat relaţiile de alianţă şi de colaborare amicală ce 
există între Polonia şi România. 

4. Situaţia economică internă 

Pe piaţa financiară se observă o mărire a depozitelor la bănci, o ameliorare a 
lichidităţii activului stabilimentelor de credit şi o oarecare animaţie a bursei de efecte. 

Piaţa cerealelor a rămas slabă, cu o oarecare tendinţă de ameliorare în a doua 
jumătate a lunii februarie. 
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Indicele producţiei industriale arată o scădere de 6% faţă de luna decembrie a 
anului 1935. Această scădere s-a observant, mai ales, în industria metalurgică, 
siderurgică, minerală, textilă şi alimentară. 

Ca un efect al restrângerii producţiei industriale, se înregistrează o creştere 
însemnată a şomajului ( de la 393 000 la 488 000). 

5. Relaţiile comerciale cu România 

Cercurile comerciale din Polonia speră că negocierile ce se duc actualmente 
la Bucureşti, în vederea unui acord de clearing între România şi Polonia, vor duce 
la o însănătoşire a relaţiilor comerciale dintre ambele ţări prin echilibrarea balanţei 
comerciale şi găsirea mijloacelor necesare pentru lichidarea arieratelor. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului.; supus domnului subsecretar de Stat; Dir. politică; Dir. economică. 
23.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 5, f. 247–251 

207 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 563, din 7 martie 1936, ora 13.35 
Înreg. la nr. 13 067, din 7 martie 1936 
Confidenţial. 

Situaţia politică de la sfârşitul legislaturii se prezintă încurcată, cu împrejurarea 
agravantă a partidelor dezbinate pe chestiunea externă. 

Pactul franco-sovietic, spre a fi admis de „dreapta”, trebuia să aibă ca 
contrapartidă o hotărâtă apropiere de Italia, după cum aceasta ar fi fost acceptată de 
„stânga” Parlamentului, mulţumită de a vedea adoptat Pactul franco-sovietic, care 
intră în vederile sale. Votarea acestui pact s-a făcut în Cameră cu întârziere, rezerve 
şi, în plus, cu acuzarea adusă Sovietelor de a se fi amestecat în actuala politică 
internă a Franţei. Fostul prim-ministru, Laval, a cărui mitologie împotriva 
Sovietelor a devenit extremă, afirmă celor ce îl văd că a fost nevoit a părăsi 
Guvernul în urma intrigilor ruseşti, cărora Herriot ar fi servit ca instrument. Pe de 
altă parte, Italia, în urma politicii sancţiunilor pe care Anglia ar dori-o înăsprită şi 
apoi a plecării lui Laval, se arată, pare-se, decisă (poate este o ameninţare de 
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oportunism) să revină la politica de dinainte de Acordurile de la Roma. Aceasta ar 
pune pe tapet chestiunea celor 18 divizii franceze ce fuseseră retrase de pe frontiera 
italiană. Cu un cuvânt, opinia public, în genere, este nemulţumită de a vedea Franţa 
legată de Rusia, cu care nu are frontieră comună, şi îndepărtată de Italia vecină, 
faţă de care Laval în ianuarie 1935, înfăptuise o politică de apropiere.  

Semnalez împrejurarea ce va avea importanţă după alegeri, că Daladier este 
nemulţumit şi el de încheierea pactului cu Sovietele şi că punctul lui de vedere este 
asemănător celui al lui Laval; aceasta înseamnă că frământările pe planul extern 
vor avea o repercusiune pe cel al politicii interne, Daladier nemaifiind dispus a 
prezida după alegeri un guvern al Frontului Popular. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 8.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 281–282 

208 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Tel. nr. 3 564, din 7 martie 1936, ora 18.00 
Înreg. la nr. 13 070, din 7 martie 1936 
Confidenţial. 

Din întrevederea cu sfetnicul de aici al Abisiniei, avută ieri seară, din spusele 
Domniei Sale reţin: 

„Din informaţiile ce am, telegrama Împăratului a făcut la Geneva cea mai 
bună impresie prin concesia ei, tonul conciliant şi priceperea spiritului Consiliului 
Societăţii Naţiunilor. Totuşi, aceasta nu înseamnă că Abisinia ar accepta să discute 
sub presiunea liniei actuale a frontului, care este vremelnică, nici să acceadă în 
sensul vechii propuneri Laval-Hoare. Am impresia că Ducele, care îşi dă seama că 
Italia se istoveşte şi, finalmente, nu va câştiga războiul, va auzi apelul Genevei, 
căci în caz contrar soarta Italiei ca mare putere este pecetluită, şi regimul fascist 
definitiv clătinat. Totul depinde însă în ce formă va fi acel răspuns şi care vor fi 
pretenţiile lui Mussolini şi respectul pe care îl va arăta Italia Pactului Societăţii 
Naţiunilor. Mâine vom confirma printr-o scrisoare semnată de ministrul Abisiniei 
la Paris şi adresată Societăţii Naţiunilor, telegrama Împăratului, deşi am fost 
sfătuiţi de membrii Consiliului Societăţii Naţiunilor a nu o face pentru a nu micşora 
primul efect. Scrisoarea nu va face decât să repete expresiile Negusului”. 
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Domnul Politis, întors ieri de la Geneva, mi-a vorbit cam în acelaşi sens. 
La Quai d’Orsay, unde fusesem apoi, se credea că răspunsul Ducelui va fi dat 

luni şi se speră că va fi suficient de politic pentru a nu zădărnici ultima încercare ce 
se mai poate face în folosul păcii, ameninţate până şi în Europa. Ştiri precise de la 
Roma nu mi s-au dat, poate fiindcă până la acea oră nu era încurajatoare. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 8.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 283–284 

209 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA HAGA,  

DAN GEBLESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 185, din 7 martie 1936, ora 18.06 
Înreg. la nr. 13 078, din 8 martie 1936 

Directorul politic din Ministerul Afacerilor Externe îmi comunică 
următoarele, astăzi, la ora 12: 

Însărcinatul cu afaceri al Germaniei a remis azi dimineaţă la ora 11 ½ o notă 
dezvoltând punctele conţinute în discursul pronunţat un ceas mai târziu de 
cancelarul Reich-ului: 

1) Guvernul german, în urma ratificării Pactului franco-sovietic, „socoteşte 
inexistent Pactul de la Locarno”, aceştia fiind chiar termenii utilizaţi în 
notă. 

2) În consecinţă, Germania îşi reia libertatea de acţiune şi desfiinţează 
clauza demilitarizării zonei renane.Companii din Reichswehr au intrat 
azi dimineaţă în zona demilitarizată. 
În schimb, Guvernul german este gata să încheie un pact germano-
franco-belgian cu garanţia Marii Britanii şi a Italiei. Dacă Olanda va voi 
să participe la acest pact, ea va fi socotită binevenită de către Germania. 
Propunerea este pusă în cercetare de Guvernul olandez. Durata pactului 
oferit de Germania este de 25 de ani. 

3) Guvernul german este dornic să încheie pacte cu toţi vecinii, inclusiv 
Lituania, cu condiţia ca în ceea ce priveşte [pe] aceasta din urmă un 
acord satisfăcător să tranşeze în prealabil toate litigiile existente între 
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ambele ţări. Precizările n-au fost date cu privire la durata acestor pacte. 
URSS nu este menţionată. 

4) Germania este gata să reintre în Societatea Naţiunilor fără nicio condiţie. 
„Ea se aşteaptă («erwartet») însă ca chestiunea fostelor colonii şi acelea 
referitoare la fluvii să fie tranşate conform dorinţelor ei”, aceştia fiind 
termenii întrebuinţaţi de notă. 

5) Nota germană are o argumentare juridică foarte slabă, aceea care a fost 
redată de nenumărate ori în presă cu privire la incompatibilitatea dintre 
Pactul de la Locarno şi cel franco-sovietic. Însă părerea interlocutorului 
meu este că argumentarea juridică nu mai prezintă multă importanţă sau 
interes. Faptul în sine al reocupării militare a zonei renane importă mai 
mult decât toată argumentarea juridică şi toate ofertele conciliante 
cuprinse în nota germană. Acestea trebuie private, mai ales, ca fiind 
destinate opiniei publice, ele ridică acţiunea Germaniei sub masca 
acţiunii de conciliere. 

În momentul în care termin telegrama, o telegramă de presă anunţă că mai 
multe regimente germane au pătruns în Renania. 

Geblescu 
[Note marginale:] 
Dir.Cabinetului: în copie, MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 8 martie 1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 8–10 

210 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 555, din 7 martie 1936, ora 18.25 
Înreg. la nr. 13 074, din 8 martie 1936 

Confirm cele transmise telefonic înainte de dejun Excelenţei Voastre şi 
anume: 

Ministrul Afacerilor Străine german a comunicat azi dimineaţă, la ora 11, 
reprezentanţilor Franţei, Angliei, Italiei şi Belgiei o notă care nu este nici mai 
mult, nici mai puţin decât denunţarea Tratatului de la Locarno şi a clauzelor 
Tratatului de la Versailles privind zona demilitarizată. Aceeaşi notă a fost remisă, 
de asemenea, de reprezentanţii Germaniei la Paris, Londra şi Roma la Ministerele 
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de Externe respective. Prin această notă, care face pe lângă critica sensului 
Pactului franco-sovietic, Hitler, în numele Reich-ului, consideră Germania 
degajată de stipulaţiile Tratatului de la Locarno; propune Franţei şi Belgiei un 
nou acord pe 25 de ani care ar fixa zone demilitarizate în Franţa, Germania şi 
Belgia şi la care înţelegere ar putea fi înglobată şi Olanda, acord care ar putea fi 
garantat de semnatarii de la Locarno. Hitler se oferă a discuta şi apoi să semneze 
un pact de neagresiune cu statele din estul Europei, inclusiv Lituania (dar nu va 
sta de vorbă cu bolşevicii) şi cere ca contraparte un pact aerian în vestul Europei. 
Propunerile sale, Domnia Sa le prezintă ca putând constitui baza imediată de 
conversaţii, cu Franţa, în primul rând.  

Privitor la ocuparea zonei demilitarizate de pe Rin, Domnia Sa afirmă că 
înţelege a face un gest simbolic (ceea ce a şi făcut trimiţând câteva sute de soldaţi, 
care la Köln au fost primiţi oficial de autorităţile locale), dar nu va proceda la o 
ocupare masivă militară. 

Hitler ar fi dispus ca Germania să ia drept bază Tratatul de la Versailles şi 
pentru discutarea statutului Societăţii Naţiunilor şi ar fi dispus la o conversaţie 
asupra chestiunii coloniilor. Reich-ul, la cererea cancelarului, va organiza la 29 
curent un plebiscit în Germania, care să se pronunţe asupra totalităţii politicii 
externe a lui Hitler.  

Am fost convocat la orele 5 de secretarul general al Ministerului Afacerilor 
Străine. Socotesc, deci, fără interes a reda convorbirea de ieri seara de la Quai 
d’Orsay, care dovedeşte azi cât de puţin se bănuia acolo ce era să se întâmple azi 
dimineaţă, deşi am pus întrebări precise în legătură cu telegrama mea nr. 3 559139, 
din 4 curent. 

După diverse Consilii de Miniştri la care, după cum era firesc, nu au 
participat toţi secretarii de Stat, însă în schimb au asistat generalii Gamelin şi alţi 
membri ai Comitetului Superior al Armatei, şi după punerea la curent a 
preşedintelui republicii, va avea loc la orele 6 un nou Consiliu şi mâine dimineaţă 
un Consiliu de Miniştri. 

Reacţia asupra masei franceze a bombei care se bănuia în cercurile 
competente, în luna lui august, că fatal va exploda odată, nu este cu putinţă a o 
cunoaşte la câteva ore după ediţia specială a ziarelor. 

Comunicarea Reich-ului a fost făcută şi la Praga. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; Dir. politică. 8.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 289–291 
                                 

139 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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211 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,  

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 503, din 7 martie 1936, ora 18.40 
Înreg. la nr. 13 077, din 8 martie 1936 

Astfel după cum se poate judeca la câte ore numai după cunoaşterea repudierii de 
către Germania a Pactului de la Locarno şi călcarea zonei demilitarizate, cercurile 
oficiale britanice au primit aceste ştiri cu un sentiment de adâncă reprobare, brutalitatea 
procedeului, politica faptului împlinit practicată o dată mai mult de Berlin. Aceasta cu 
atât mai mult cu cât, ieri seară, încă domnul Eden, de acord cu Guvernul francez, a 
oferit ambasadorului Germaniei negocierea unui pact aerian în vest. 

Situaţia va fi examinată cu calm şi fără precipitare, iar primul Consiliu de 
Cabinet nu va fi ţinut decât luni. Pe de altă parte, se recunoaşte aici că propunerile 
domnului Hitler, înmânate azi dimineaţă la Paris, Roma, Bruxelles şi Londra, sunt 
concepute într-o formă care ţine cât mai mult seama de sensibilitatea opiniei 
publice britanice şi de dezideratele politicii Guvernului. Promisiunea pactului 
aerian, dorinţa de a se reîntoarce la Geneva şi discreţia pusă în evocarea chestiunii 
coloniilor sunt văzute ca o dovadă a acestei preocupări a domnului Hitler şi trebuie 
constatat că se va face, în general, aici o bună primire acestor propuneri. 

Domnul Eden a plecat azi la Chequers ca să se consulte cu domnul Baldwin. 
Afară de împrejurări neprevăzute, Domnia Sa va pleca luni la Geneva. 

Laptew 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului: în copie, MSR; Pr. C.; Dir. politică. 8 mart. 1936. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 59–60 

212 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA MOSCOVA, ION POPESCU-PAŞCANI, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 725, din 7 martie 1936, ora 19.43 
Înreg. la nr. 13 082, din 8 martie 1936 

Declaraţiile asigurătoare făcute în numele Guvernului său de domnul Ota, 
ambasadorul Japoniei, domnului Litvinov, au liniştit întrucâtva cercurile sovietice, 
destul de alarmate în timpul din urmă. Conversaţiile dintre domnul Ota şi Litvinov 
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fiind transmise şi prin TASS, mă voi mărgini a le rezuma. Ambasadorul Japoniei a 
declarat Comisarului poporului pentru Afacerile Străine că evenimentele de la 
Tokyo nu vor avea nicio concluzie asupra politicii externe japoneze, care va 
rămâne neschimbată, şi că ţara sa doreşte să menţină bune relaţii cu Sovietele. 
Domnul Litvinov îşi exprimă satisfacţia faţă de aceste declaraţii. Totuşi, faptul că 
domnul Hirota întâmpină dificultăţi la formarea Cabinetului este interpretat aici ca 
un indiciu că situaţia nu este complet clarificată şi că, în consecinţă, până în prezent 
nu se poate trage nicio concluzie asupra repercusiunilor pe care ultimele 
evenimente de la Tokyo le-ar avea asupra situaţiei din Extremul Orient. 

Popescu-Paşcani 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului: în copie, MSR; Pr. C.; Dir. politică. 8.III.1936. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 64, f. 132 

213 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva] 
T. nr. 181, din 7 martie 1936, ora 20.00 
Înreg. la nr. 13 083, din 8 martie 1936 

De astă noapte, de când a sosit prima veste a hotărârilor lui Hitler, şi, mai 
ales, după discursul frenetic de azi, domneşte o mare emoţie în cercurile Societăţii 
Naţiunilor. Mulţi delegaţi îşi amintesc de prevederile Excelenţei Voastre, că 
ratificarea Pactului franco-sovietic va aduce denunţarea Tratatului de la Locarno 
din partea lui Hitler. 

În necunoştinţa deciziilor franco-britanice nu se pot face aici pronosticuri sigure. 
Cabinetele deliberează în acest moment la Paris. Semnatarii Tratatului de la 

Locarno vor fi convocaţi acolo pentru luni. 
Se dă la Secretariat ca sigură convocarea Consiliului pe joi. Invitaţiile vor 

porni probabil chiar astă seară. Rosenberg a telefonat lui Litvinov să vină şi mă 
roagă să insist pe lângă Excelenţa Voastră în acest sens. Toţi amicii şi aliaţii noştri 
judecă indispensabilă prezenţa Excelenţei Voastre. Chestiunea italiană rămâne pe 
planul al doilea. 

Antoniade 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 257 
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214 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 648, din 7 martie 1936, ora 20.42 
Înreg. la nr. 13 076, din 8 martie 1936 

După cum reiese din ultimul meu raport nr. 452140, cu toate asigurările ce ni 
se dau zilnic din locuri competente, că Germania nu va crea niciun fapt împlinit în 
zona demilitarizată, am fost încredinţat că mai curând sau mai târziu un gest avea 
să se producă din partea Reich-ului în urma ratificării Pactului franco-sovietic. Am 
informat, de asemenea, tot cu nr. 452, pe Excelenţa Voastră că sfătuitorii domnului 
Hitler au sfătuit pe cancelar a declara printr-o notă diplomatică şi un manifest 
adresat poporului german că Franţa a violat Pactul de la Locarno, pe care, de aici 
încolo, îl va considera ieşit din vigoare şi se va socoti liber a trage din acest fapt 
nou toate consecinţele de drept şi de fapt. Toate cele de mai sus s-au realizat cu 
prisosinţă.  

Azi la ora 10, ambasadorul Franţei a fost chemat de domnul von Neurath care 
i-a remis un memoriu parafrazând ideile de mai sus şi l-a informat că, în acest 
moment, detaşamente de trupe germane ocupă garnizoanele ce le-au fost desemnate în 
zona demilitarizată. Pentru a atenua efectul produs, a adăugat că este vorba numai 
de mici detaşamente neavând valoare combativă şi numai una simbolică. Documentul 
cuprinde aproape în întregime discursul pe care cancelarul l-a pronunţat două ore 
mai târziu în faţa Reichstag-ului întrunit de urgenţă şi asupra căruia voi reveni 
ulterior. Ambasadorul Franţei, surprins, s-a mărginit a protesta împotriva violării 
Pactului de la Locarno şi a Tratatului de la Versailles. Apoi a subliniat că, în urma 
lămuririlor reiterate date, de Guvernul francez şi, în special, în urma ultimelor 
declaraţii ale domnului Flandin în faţa Parlamentului, este bine dovedit că 
Guvernul Reich-ului nu a căutat decât un pretext pentru a crea un nou fapt împlinit.  

Domnia Sa a reproşat domnului von Neurath de a-l fi indus în eroare, 
asigurându-l că Reich-ul nu va crea un fapt împlinit. Ministrul Afacerilor Străine s-a 
scuzat că faţă de politica de încercuire dusă împotriva Germaniei, aceasta s-a văzut 
obligată a proceda astfel. Este de remarcat că chiar ambasadorul Angliei se aştepta 
atât de puţin la această lovitură de teatru încât chiar azi s-a prezentat la 
Auswärtiges Amt pentru a vorbi din nou domnului von Neurath despre pactul 
aerian, aşa încât nota pe care i-a remis-o Ministrul Afacerilor Străine, identică cu 
aceea remisă ambasadorului Franţei, l-a surprins cu desăvârşire.  
                                 

140 Vezi documentul nr. 192. 
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În ultimul moment, mi s-a confirmat că, într-adevăr, domnii von Neurath şi 
generalul von Blomberg erau ostili acestei acţiuni, că însă acesta din urmă, cedând 
în faţa stăruinţelor domnilor Hitler şi Göring, ministrul Afacerilor Străine s-a văzut 
şi el nevoit a se înclina. 

Comnen 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului: în copie, MSR; Pr. C.; Dir. politică. 8.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 11–13 

215 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 566, din 7 martie 1936, ora 20.45 
Înreg. la nr. 13 073, din 8 martie 1936 
Strict confidenţial. 

Convocat de secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine, Domnia Sa, 
pe un ton vecin cu emoţia, mi-a comunicat, spre ştiinţa Guvernului român, 
următoarele: „Gestul de azi al lui Hitler ne-a surprins şi cu atât mai mult cu cât 
începuseră conversaţii cu Domnia Sa prin intermediul ambasadorului nostru de la 
Berlin. La cererea expresă a Domniei Sale am păstrat faţă de toţi strict 
confidenţiale aceste tratative. După publicarea într-un ziar francez a declaraţiilor 
lui Hitler, pe care până la această clipă nu le ştiam, am răspuns în 24 de ore prin 
ambasadorul nostrum, arătând că suntem gata să discutăm o apropiere franco-
germană şi, în acest scop, ceream precizări pe tărâmul politic. La această bună 
intenţie şi bună credinţă a noastră, ni s-a răspuns aşa cum aţi văzut azi, printr-un act 
unilateral care rupe ceea ce juridic nu putea fi rupt. În acest fel, ne-a arătat că 
intenţiile de viitor ale conducătorilor germani nu erau paşnice. Actul de azi al lui 
Hitler este indubitabil ultimul fără urmarea imediată din partea Germaniei, a unei 
agresiuni a războiului. Este piatra de încercare a felului de a reacţiona al 
Guvernului şi opiniei publice franceze, în primul rând, şi a voinţei de linişte a 
tuturor acelora doritori de pace, fie că sunt ori nu membri ai Societăţii Naţiunilor. 
Totul, adică atitudinea paşnică ori belicoasă de mâine a Germaniei depinde de noi. 
În ceea ce ne priveşte, nu vom profera un cuvânt care să poată fi interpretat, care să 
dea umbră de prilej Germaniei de a păşi la acte iremediabile. Dar nu vom sta nici 
cu mâinile în sân aşa cum crede Hitler, care în diversele transgresări ale stipulărilor 
Tratatului de la Versailles a spus alor săi: «Nu este niciun pericol. Franţa va înghiţi 
şi asta odată mai mult». Actele la care vom proceda, vă asigur, nu vor fi simple 
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simulacre sau parodii de acţiune. Pentru moment este prematur a spune ce anume 
vom face. Vom discuta în Consiliul Miniştrilor de mâine dimineaţă calea de ales. 
Încă de acum am alertat prin ambasadorul nostru Guvernul englez, în persoana 
primului ministru, la Chequers şi, [de] asemenea, am cerut cosemnatarilor, minus 
Germania, ai Tratatului de la Locarno să se întrunească luni, probabil, la Paris. V-am 
vestit pe dumneavoastră aliaţii: vom păstra strâns contact. De energia şi solidaritatea 
noastră a tuturor, cât şi a acelora care îşi amintesc agresiunea din 1914, depinde 
cuminţenia, pentru un timp, a Germaniei, deci soarta păcii. Măsuri de altă ordine 
sunt luate de mult aşa cum este firesc”. 

Întrebându-l dacă Quai d’Orsay cunoaşte reacţia la Londra şi Roma, 
îndeosebi, cât şi în capitalele care, mai mult sau mai puţin, văd prin prisma 
acestora, mi-a spus că este prea curând pentru a-mi da o impresie chiar de ansamblu, 
însă că indubitabil se simte pretutindeni gravitatea excepţională a momentului. 

Am întrebat: vede Guvernul englez sută la sută pericolul? Răspunsul 
Domniei Sale: „Da”. Eu: „Aveţi convingerea că Guvernul englez va fi alături de 
dumneavoastră şi nu ca intermediar banal?”. 

Răspunsul Domniei Sale: „Sperăm”. 
În ceea ce priveşte Italia, în caz de complicare a evenimentelor, nu ar părea 

Quai d’Orsay-ului exclus să vadă Roma căutând să tragă un profit, târguială la care 
am impresia că s-ar conveni. Simptomatic este că, discutând o clipă acest paragraf, 
pe care l-am deschis eu însumi pentru a avea o viziune mai largă şi a situaţiei şi a 
gândurilor de aici, mi s-a spus: „În orice caz, voinţa înăspririi sancţiunilor a fost o 
eroare interpretată în general şi în particular ca efect îndeosebi prin absenţa Statelor 
Unite. Eroarea este imputabilă numai Angliei şi în zadar ne-am opus”. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului: în copie, MSR.; Pr. C.; domnului director politic. 8.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 20–23 

216 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 307, din 7 martie 1936, ora 21.20 
Înreg. la nr. 13 075, din 8 martie 1936 

Mussolini a adus azi dimineaţă la cunoştinţa Consiliului de Miniştri textul 
hotărârii de acceptare, în principiu, a apelului Comitetului de 13 relativ la începerea 
negocierilor de pace. Această soluţie fusese deja comunicată aseară de Suvici 



Institutul Diplomatic Român 

 308 

ambasadorului Franţei, care a fost pus în măsură a transmite la Paris conţinutul 
răspunsului. 

Cercurile diplomatice franceze consideră replica italiană numai „relativ 
satisfăcătoare”, date fiind rezervele pe care le face. 

O comunicare oficială Ligii Naţiunilor ar urma să fie făcută ulterior, înaintea 
expirării termenului de 10 martie. 

Cu toată discreţia absolută observată asupra răspunsului de sus, cercurile 
politice italiene observă că: 1) Italia nu putea să refuze o adeziune de principiu la 
un apel de principiu redactat în termeni generali, fără condiţii şi fără caracter de 
ultimatum. 2) Ea nu refuză negocieri, dar nu va lua în consideraţie vechile propuneri şi 
proiecte prezentate în alte forme. 3) Punctul de plecare al negocierilor trebuie să fie 
faptul împlinit al victoriilor italiene. 

Presa italiană, sobră în comentarii, se mărgineşte la aprecieri generale şi pune 
publicul în gardă contra unui optimism excesiv. 

În multe cercuri diplomatice se crede că Mussolini a fost avizat din timp de 
hotărârea concretă a lui Hitler de a denunţa Pactul de la Locarno şi a ocupa zona 
demilitarizată, evenimente considerate ca uşurând considerabil situaţia Italiei. 

Deşi este prea devreme spre a se cunoaşte reacţia la hotărârea lui Hitler, apare 
ca evident încă de pe acum că ea va fi condiţionată de îndrumarea care se va da 
conflictului italo-abisinian. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR ; Pr. Cons.; Dir. politică. 8.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 90–91 

217 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 649, din 8 martie 1936, ora 16.00 
Înreg. la nr. 13 176, din 9 martie 1936 

Ambasadorul Angliei îmi confirmă că, deşi ştia ca şi noi că Germania 
pregăteşte ceva, Guvernul său a fost însă atât de departe a crede că aceasta va 
crea un fapt împlinit, încât vineri, 6 martie, domnul Eden a convocat la Foreign 
Office pe ambasadorul Germaniei pentru a vorbi despre interviul acordat de 
cancelar şi a propune Reich-ului a da ca dovadă palpabilă a bunelor sale intenţii 
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reluând conversaţiile cu privire la pactul aerian. În acea zi, ambasadorul Angliei 
a primit o convocare la Auswärtiges Amt pentru sâmbătă, 7 martie, la ora 11.45, 
ministrul Afacerilor Străine dorind a-i face o comunicare. Concomitent, a 
primit ordin de la domnul Eden a propune Reich-ului reluarea discuţiilor asupra 
pactului aerian. 

Bănuind că comunicarea ce urma să i se facă putea avea oarecare raport cu 
Pactul de la Locarno, ambasadorul Angliei a telefonat personal domnului von 
Neurath, rugându-l să-l primească imediat, având a-i face o comunicare urgentă. 
Întrevederea a avut loc la orele 9 la domiciliul ministrului Afacerilor Străine. 
Ambasadorul Angliei a transmis domnului von Neurath noile propuneri ale 
Guvernului său, rugându-l a le comunica imediat domnului Hitler. Domnul von 
Neurath a răspuns că nu va lipsi a o face, rugând totuşi pe ambasador a reveni la 
orele 11 la minister, deoarece urmează a-i remite un document ce probabil nu-i va 
face plăcere, dar care în ultima parte cuprinde o parte pozitivă în care figurează şi 
pactul aerian. Domnia Sa a refuzat să dea alte precizări şi, în special, a pomeni de 
violarea zonei demilitarizate; ce a urmat se ştie. 

Colegul meu britanic mi-a confirmat că este şi el informat că o mare luptă 
s-a dat între domnii Göring, Goebbels, von Ribbentrop, pe de-o parte, care au 
sfătuit pe Hitler să procedeze cum a procedat şi ministrul Afacerilor Străine şi cel 
al Armatei, care ceruseră să se mărginească la un act diplomatic. Primii trei 
domni au susţinut că, date fiind alegerile iminente din Franţa, problema italiană, 
starea de nepregătire a Angliei şi dificultăţile din Extremul Orient, este sigur că 
Germania nu se va expune la riscuri prea grave. Domnii von Neurath şi generalul 
von Blomberg s-au temut, în special, de reacţia opiniei britanice. Göring a reuşit 
însă a convinge pe von Blomberg, ceea ce a determinat şi pe ministrul Afacerilor 
Străine să se încline. Aşa fiind, ambasadorul Angliei crede că von Neurath era 
sincer când a declarat atât la Londra, domnilor Eden şi Baldwin, cu prilejul 
funeraliilor Regelui Angliei, cât şi cu şefii de state cu care a venit în contact, că 
Germania nu va viola zona demilitarizată. Colegul meu recunoaşte că, deşi acest 
act de violenţă a produs o penibilă impresie la Londra, propunerile concrete de la 
sfârşitul declaraţiilor domnului Hitler au atenuat în mod simţitor această 
impresie. Toate ştirile relative la atitudinea domnului Eden trebuie primite cu 
rezervă deoarece, în prealabil, propunerile Germaniei urmează a fi studiate cu 
toată atenţia de Guvernul său. În ceea ce priveşte demersul Franţei la Geneva, 
Domnia Sa a fost extrem de rezervat. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; Dir. politică. 9.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 99–101 
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218 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,  

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. f. n., din 8 martie 1936, ora 17.30 
Înreg. la nr. 13 185, din 9 martie 1936 

Întreaga presă de duminică comentează pe larg evenimentele de ieri. Astfel, 
„Sunday Times”, în articolul de fond, condamnă cu severitate politica faptului 
împlinit a Germaniei, politica prin care „dictatorul german a sfidat cu succes în mai 
multe rânduri Europa prea divizată pentru a-şi apăra drepturile. El va reuşi o dată 
mai mult”. Articolul crede că condiţiile germane trebuie serios examinate şi încheie 
afirmând că evenimentul de ieri a însemnat atingerea stadiului cel mai alarmant de 
la război încoace. Corespondentul din Paris al aceluiaşi ziar crede a şti că Franţa va 
lua o poziţie extrem de fermă, cerând Consiliului de la Geneva aplicarea art. 4 de la 
Locarno. De asemenea, că cercurile militare franceze consideră inacceptabilă 
propunerea lui Hitler cu privire la duble zone demilitarizate deoarece aceasta ar 
însemna distrugerea liniei fortificate franceze. „Observer” publică un articol de 
fond net favorabil propunerilor lui Hitler. Prima datorie a Marii Britanii, spune 
ziarul, este de a îndrepta forţele de apărare, şi a doua de a considera propunerile lui 
Hitler cu simpatie şi bunăvoinţă. Două din aceste propuneri sunt foarte juste: aceea 
de a disjunge Pactul Ligii de Tratatul de la Versailles şi aceea de se recunoaşte 
Germaniei suveranitatea absolută în fosta zonă demilitarizată căci, spune ziarul, nu 
există motiv pentru ca să existe teritorii demilitarizate în Germania şi să nu existe 
în Franţa, în Belgia sau în Anglia. În încheiere, articolul consideră totuşi situaţia 
serioasă căci gestul Germaniei a însemnat ruptura unilaterală. De aceea, dacă 
propunerile lui Hitler vor dovedi a fi adus un mare serviciu Europei, trebuie ca 
aceste ultime promisiuni ale Germaniei să fie observate de ea cu orice preţ. 
Corespondentul diplomatic al lui „Observer” crede că propunerile lui Hitler au 
readus Europa în punctul unde era anul trecut, la 3 februarie, şi consider, în tot 
cazul, că ele au adus ultima lovitură sancţiunilor împotriva Italiei. Corespondentul 
din Paris al aceluiaşi ziar crede că Franţa va accepta situaţia şi va fi dispusă a 
negocia dacă Germania se limitează la ocuparea zonei demilitarizate şi nu 
intenţionează a o fortifica. „Sunday Express”, în articolul editorial, spune că, 
Marea Britanie, tare pe experienţele trecutului, va trebui să refuze a garanta viitorul 
tratat de neagresiune propus de Hitler Franţei şi Belgiei. „Sunday Referee” publică 
un violent editorial antigerman, amintind că actul de ieri nu este decât începutul 
unei politici care urmăreşte şi Austria şi Danzigul şi colonii[le]. Ziarul îndeamnă 
toate puterile să se înarmeze împotriva Germaniei, şi Franţa şi Anglia să 
împrumute bani Belgiei şi Olandei pentru a le da posibilitatea de a se fortifica. 
„People” şi alte ziare anunţă din Paris că Franţa este hotărâtă să insiste pentru 
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evacuarea de către germani a zonei şi va cere sprijinul Angliei, Belgiei şi Italiei. În 
fine, toate ziarele publică telegrama din Roma, care spune că săptămâna trecută 
Hitler a cerut lui Mussolini să facă denunţarea în comun a Tratatului de la Locarno, 
dar că Ducele a refuzat aceasta. 

Laptew 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 260–261 

219 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA TIRANA, GHEORGHE AURELIAN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 141, din 8 martie 1936, ora 18.30 
Înreg. la nr. 13 175, din 9 martie 1936 

Din partea oficială se dezmint categoric ştirile apărute în presa franceză, după 
care Guvernul albanez ar fi pe cale de a reînnoi Pactul de la Tirana, expirat în 1931. 
Preşedintele Consiliului de Miniştri a confirmat însă existenţa negocierilor 
economic, anunţate prin telegrama mea nr. 130141. În declaraţiile făcute presei, 
preşedintele Consiliului de Miniştri a spus că negocierile în curs au intrat în ultima 
fază şi că acordul ar fi pe punctul de a fi semnat. Acest acord are ca obiect 
înlăturarea neînţelegerilor care existau între cele două state aliate şi care au fost 
cauza suspendării plăţii anuităţilor împrumutului de 100 de milioane de franci aur. 
Italia a vărsat până acum numai 17 milioane şi jumătate din acest împrumut. 
Albania a dat comenzi importante în contul acestui împrumut şi nu era în situaţia 
de a face faţă angajamentelor luate.  

Ministrul Angliei, care a văzut zilele acestea pe Rege, de asemenea, are 
impresia că ne aflăm în prezenţa unui acord pur financiar care va avea însă de 
rezultat şi o apropiere politică. Ministrul Angliei nu crede că Regele Zogu, care a 
luptat atât pentru a se elibera de Pactul de la Tirana, ar consimţi acum a reînnoi 
acest Pact. 

Însărcinatul cu afaceri al Iugoslaviei este mai pesimist. El consideră că noua 
înţelegere albanezo-italiană constituie dovada unei orientări a politicii albaneze 
spre Italia. Însărcinatul cu afaceri al Iugoslaviei crede că afară de acordul 
economic, care va fi publicat şi prezentat Parlamentului spre ratificare, se vor 
încheia şi acorduri politice secrete ale căror dispoziţii vor echivala celor ale 
Pactului de la Locarno.  
                                 

141 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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De rândul acesta, ar fi vorba de o sumă de 40 de milioane, pe care Italia ar 
vărsa-o în anuităţi de 8 milioane. Sumele în chestiune ar urma să fie întrebuinţate, 
în special, pentru a termina lucrările portului Durazzo şi pentru construcţia de 
docuri. 

Am cerut a vedea pe ministrul Afacerilor Străine pentru a-i cere informaţii 
complementare. 

Cât despre zvonurile [legate] de o mobilizare a armatei albaneze, ele s-ar 
reduce la o măsură luată de ministrul Apărării Naţionale, de a chema în cursul 
lunilor februarie până în septembrie rezerviştii din toate clasele pentru a face 
exerciţii timp de o lună. 

Aurelian 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 263–265 

220 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VASILE STOICA,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 702, din 8 martie 1936, ora 18.40 
Înreg. la nr. 13 177, din 9 martie 1936 

Declaraţiile făcute ieri de cancelarul Hitler în Parlamentul german au stârnit 
în capitala bulgară nu numai senzaţie, ci şi mare bucurie. De sus până jos, toată 
lumea, inclusiv conducătorii politici de toate nuanţele, se bucură că Hitler a dat o 
nouă lovitură tratatelor. Aseară şi astă noapte, la Ministerul Apărării Naţionale au 
avut loc consfătuiri ale ofiţerilor superiori şi ale generalilor, apoi întrevederi 
generale şi consfătuiri ale ministrului de Război şi şefului Marelui Stat Major cu 
primul ministru. Ofiţerimea, în faţa căreia prestigiul Germaniei este din nou în 
creştere şi care este impresionată de decizia Reich-ului german, vrea să împingă 
Guvernul să urmeze o cale identică. Kioseivanov rezistă, arătând că situaţia 
Bulgariei este alta decât a Germaniei şi că forţele ei, comparate cu ale vecinilor, 
nu-i permit ca atare o asemenea atitudine.  

Cercurile politice cred că Franţa şi Italia, neavând o politică şi o acţiune 
unitară, vor ceda iarăşi, şi scopurile Germaniei, preconizate de Hitler, se vor realiza 
unul după altul. Părerea generală în lumea bulgară este că declaraţiile lui Hitler 
înseamnă începutul sfârşitului tratatelor de pace. 

Stoica 

AMAE, Fond 71 Bulgaria, vol. 4, f. 213–214 
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221 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 651, din 9 martie 1936, ora 15 
Înreg. la nr. 13 392, din 10 martie 1936 

După ce torţele s-au stins, muzicile au amuţit şi flamurile au reintrat [sic!], 
după primul moment de beţie al entuziasmului, a sosit ceasul Germaniei. Un 
membru influent al Reichstag-ului, întâlnit, mi-a împărtăşit îngrijorarea ce 
stăpâneşte pe unii din conducătorii armatei şi... (lipsă în text). Generalul von 
Fritsch, Schacht şi von Neurath sunt cei mai puţin încântaţi de hotărârea lui Hitler. 
Atitudinea domnului Mussolini, care deschide posibilităţi de apropiată lichidare a 
conflictului African, şi cea luată de Paris şi Bruxelles au surprins. Interlocutorul 
meu afirmă că oamenii cu judecată, aprobând denunţarea tratatului şi găsind foarte 
abilă partea constructivă din discursul lui Hitler, dezaprobă ocuparea zonei 
demilitarizate. „Oricare ar fi însă sentimentele personale ale unora, azi, când 
Germania este angajată, armata nu ar putea sub niciun cuvânt să fie retrasă din 
zonă chiar cu riscul unui conflict militar. Iar dacă Franţa ar ataca, poporul german 
va forma bloc în jurul armatei sale şi îşi va face datoria”. 

Hitler contează pe impresia pe care propunerile sale o vor produce la Londra. 
Informaţiile primite ar fi satisfăcătoare, întrucât, diferind de Guvernul francez care 
nu s-a... (lipsă în text) a examina sugestiile domnului Hitler. Un bancher însă mi-a 
spus că pe piaţă se constată chiar de la deschiderea târgului o slăbire accentuată a 
valorilor. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 131–132 

222 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 569, din 9 martie 1936, ora 18.10 
Înreg. la nr. 13 393, din 10 martie 1936 

În legătură cu telegrama mea cifrată nr. 3 568142, de azi, prin care, între altele, 
arătam că preşedintele Consiliului de Miniştri face sforţări pentru a convinge pe 
                                 

142 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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parlamentari de a nu interpela Guvernul şi adaug acum că, în cazul în care nu va fi 
ascultat, va pune chestiunea de încredere. 

Semnalez demisia din Cameră a domnului Tardieu, care doreşte, dat fiind 
gestul Germaniei, să ia contact cu opinia publică ca simplu particular (nemaiînţelegând 
a se prezenta la alegere din aprilie viitor),, [fiind] singurul fel de a mai activa eficace 
pentru a apăra destinele interne şi externe ale Franţei. 

Comunicat domnului Titulescu la Viena. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 10.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 293 

223 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA MOSCOVA, ION POPESCU-PAŞCANI, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 752, din 9 martie 1936, ora 18.24 
Înreg. la nr. 13 388, din 10 martie 1936 

Denunţarea Tratatului de la Locarno şi intrarea trupelor germane în zona 
demilitarizată a produs şi aici o vie impresie.  

Totuşi, cercurile sovietice responsabile se arată rezervate în comentariile ce 
fac şi cu drept cuvânt, chestiunea interesând direct numai pe semnatarii Tratatului. 

În schimb, presa sovietică, îndârjită de noile atacuri ale lui Hitler contra 
Sovietelor, condamnă cu violenţă politica acestuia. 

De asemenea, consideră ca nesincere noile propuneri. 

Popescu-Paşcani 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 10.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 4, f. 79 
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224 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, DIMITRIE GHIKA,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 458, din 9 martie 1936, ora 19.00 
Înreg. la nr. 13 397, din 10 martie 1936 

Primul ministru, în contactele sale cu ambasadorii străini, s-a arătat indignat 
de procedeele germane: propunerea lui Hitler de negocieri pentru noi acorduri este 
o glumă sinistră, când se vede cum Germania practică respectul semnăturii sale. 

Ambasadorul Franţei, comentând discursul lui Hitler, se arată impresionat de 
tăcerea în privinţa Sud-Europei centrale [sic!] pusă alături de fraza la adresa 
Poloniei şi se întreabă cu îngrijorare dacă nu cumva viitoarea lovitură germană nu 
se va manifesta în direcţia de la sud cu o... (lipsă în text) activă a Poloniei. 
Deocamdată, nicio măsură specială nu a fost luată aici decât anularea permisiei 
pentru garnizoanele de frontieră. 

Sunt speranţe acum că Parlamentul va vota proiectul militar; Marele Stat 
Major, de altminteri, consideră că faţă de noul gest al Germaniei proiectul nu mai 
corespunde cu nevoile situaţiei create. 

Ghika 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Marele Stat Major; Dir. politică. 10.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 137 

225 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,  

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 514, din 9 martie 1936, ora 19.38 
Înreg. la nr. 13 398, din 10 martie 1936 

Ca urmare la telegrama mea nr. 503143: 
Dintr-o conversaţie ce am avut la Ambasada franceză aflu următoarele 

informaţii cu privire la evenimentele în curs: 
Domnul Corbin, dându-şi seama că propunerile germane au multe şanse să 

fie primite cu simpatie în Anglia, a rugat pe domnul Eden a pregăti opinia publică 
                                 

143 Vezi documentul nr. 211. 
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prin presă, în sensul de a scoate cât mai mult în evidenţă nerespectarea, odată mai 
mult, de către Germania a angajamentelor sale internaţionale. Cu toate acestea, 
reacţia presei a fost din cele mai moderate, după cum Excelenţa Voastră a putut 
vedea din telegramele primite. 

Ambasadorul Franţei a căutat să obţină din partea domnului Eden precizări 
asupra atitudinii pe care Guvernul englez este hotărât s-o ia; ministrul Afacerilor 
Străine a răspuns numai prin asigurarea că, în cursul şedinţei de azi în Camera 
Comunelor şi după consultarea Cabinetului, va face declaraţii de natură a satisface 
pe deplin pe francezi. Domnul Corbin a atras atenţia domnului Eden că nu este 
vorba în acest moment de declaraţii, ci de respectarea angajamentelor formale pe 
care Anglia le-a asumat prin Pactul de la Locarno şi pe care Franţa aşteaptă să le 
vadă împlinite. Domnul Corbin a plecat cu impresia că domnul Eden, deşi reprobă 
cu totul acţiunea Germaniei, avea parcă un sentiment de uşurare că ea s-a produs 
însoţită de propuneri care permit cel puţin în formă negocieri favorabile. 

În rezumat, ambasadorul Franţei are impresia că felul în care englezii privesc 
pentru moment situaţia este în viguros contrast cu intenţiile extrem de ferme ale 
Guvernului francez. 

Totodată, sunt informat că Italia ar fi dispusă a respecta obligaţiile sale din 
Pactul de la Locarno, fapt care va influenţa, fără îndoială, atitudinea Marii Britanii 
în conversaţiile de la Paris. 

Voi telegrafia astă seară textul declaraţiilor pe care domnul Eden le face în 
acest moment în Camera Comunelor. 

Laptew 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Geneva; Dir. politică. 10.III.1936. 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 61–62 

226 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 437, din 9 martie 1936, ora 22.08 
Înreg. la nr. 13 832, din 10 martie 1936 

În lipsa ministrului Afacerilor Străine şi [a] preşedintelui Consiliului de 
Miniştri, îmi este încă imposibil a cunoaşte părerea autorizată a Guvernului turc 
despre situaţia creată prin gestul Germaniei. 

Am văzut în schimb pe ambasadorul Sovietelor, Karahan, întotdeauna bine 
informat despre politica turcă şi aceea a Moscovei. El crede că actul unilateral al 
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Germaniei are avantajul de a deschide ochii tuturor asupra adevăratelor intenţii ale 
cancelarului Hitler. Concluzia dominantă ce se desprinde din memorandumul 
german este că Berlinul vrea să aibă mâinile libere la răsărit. Toate statele vor 
trebui să-şi ia acum răspunderile, astfel că se va putea vedea clar dacă securitatea 
colectivă este sau nu o realitate. Dacă Anglia, Franţa, Belgia, Mica Înţelegere, 
Înţelegerea Balcanică şi Sovietele vor adopta o atitudine fermă, chiar şi cu o Italie 
neutră, Germania n-ar putea reacţiona. Sprijinul eventual pe care Polonia l-ar da 
Germaniei nu inspiră teamă Rusiei faţă de forţa pe care o reprezintă acest bloc. 

În ce priveşte Turcia, Karahan recunoaşte că, pe de-o parte, importanţa 
covârşitoare a schimburilor ei comerciale cu Germania, pe de altă parte, situaţia ei 
geografică şi lipsa unor angajamente directe privind Europa Centrală, vor face dificilă 
hotărârea ei. Dacă participarea ei la sancţiuni şi aranjamentele de securitate împotriva 
Italiei au fost fireşti pentru că interese proprii erau în joc, ea nu va adera tot atât de uşor 
la sancţiuni eventuale împotriva Germaniei. În aceeaşi situaţie s-ar găsi şi Iugoslavia. 
Ambasadorul URSS este totuşi convins că Turcia nu va putea rămâne neutră şi că 
înlănţuirea intereselor o vor determina să participe la acţiunea colectivă cu toate 
consecinţele ei. Oamenii politici turci, mi-a spus el, trebuie convinşi de aceasta. 
Declaraţiile de mai sus arată precis în ce sens va lucra aici diplomaţia sovietică. 

Cu privire la chestiunea Strâmtorilor, Karahan socoteşte că precedentul 
german nu va îndemna Turcia să denunţe clauzele privitoare la zona demilitarizată. 
Pe de-o parte, ea nu are nevoie deoarece poate ocupa oricând această zonă, pe de 
altă parte este probabil că puterile semnatare, în primul rând Anglia, vor fi mai 
dispuse în conjunctura actuală să acorde Turciei dreptul de a reînarma Strâmtorile. 

Filotti 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 126–127 

227 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA COPENHAGA, MARCEL ROMANESCU, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 821, din 9 martie 1936, ora 22.20 
Înreg. la nr. 13 399, din 10 martie 1936 

Domnul Munch, care pleacă miercuri la Geneva, unde speră să se întâlnească 
pe Excelenţa Voastră, mi-a spus azi următoarele: 

1) „Faţă de gravitatea situaţiei internaţionale o destindere nu ar putea veni 
decât de la o conferinţă a marilor puteri, deşi Domnia Sa îşi dă seama că 
întrunirea ei este deocamdată imposibilă. 
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2) Consultând guvernele statelor scandinave, precum şi cele de la Helsingfors 
şi Haga, ar fi ajuns la concluzia că articolul 16 din Pactul Societăţii 
Naţiunilor nu joacă [sic!] în cazul ocupării zonei renane, fiind vorba de 
călcarea teritoriului altui stat. 

3) Cum însă ar fi greu să se spună că zisa ocupaţie nu constituie o rupere de 
Pact, [o] condamnare de principiu la Geneva trebuie aşteptată. Adeziunea 
Danemarcei la această dezavuare a Germaniei ar depinde de forma 
rezoluţiei Consiliului, ministrul Afacerilor Străine amintindu-mi 
precedentul reînarmării Germaniei când Danemarca nu a putut accepta 
termenii rezoluţiei de la Stresa. 

4) Domnul Munch nu crede în posibilitatea adoptării de către Consiliul 
Societăţii Naţiunilor a unor sancţiuni economice împotriva Reich-ului 
fiindcă n-ar fi cazul aplicării articolului 16 din Pactul Societăţii 
Naţiunilor. De aceeaşi părere ar fi şi Guvernul britanic, lucru ce mi-a fost 
confirmat de ministrul Angliei. 

5) Libere ar rămâne însă puterile semnatare ale Pactului Renan să procedeze 
singure la sancţiuni împotriva Germaniei. 

6) În ipoteza făcută de domnul Munch, că s-ar ridica la Geneva chestiunea 
compatibilităţii Pactului franco-rus cu Pactul Renan, Domnia Sa este de 
părere că, problema fiind de ordin juridic, ar trebui supusă Curţii de la 
Haga, ceea ce, afirmă dânsul, ar fi, bineînţeles dorinţa Germaniei. 

7) Ministrul Afacerilor Străine continuă consultările cu Oslo, Stockholm, 
Helsingfors şi Haga, în vederea adoptării eventuale a unei atitudini 
comune a statelor mici din Nordul Europei”. 

Romanescu. 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 10.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 139–140 

228 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,  

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. f. n., din 10 martie 1936, ora 03.40 
Înreg. la nr. 13 827, din 10 martie 1936 

Rezum textul expunerii făcute de Eden azi după-amiază în Camera Comunelor. 
După ce a expus întrevederea cu ambasadorul Germaniei, la 7 martie, şi a 

rezumat textul propunerilor germane, Eden a făcut cunoscut Camerei ce a declarat 
ambasadorului: 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 319

1) Germania a repudiat tratatul liber consimţit pentru motive neîmpărtăşite 
de ceilalţi semnatari, ceea ce constituie şi denunţare unilaterală şi 
apreciere arbitrară. 

2) Că impresia acestei repudieri va face, inevitabil, impresie deplorabilă 
asupra Angliei. 

După aceea, Eden a anunţat Camerei că Consiliul Ligii, singurul competent în 
această materie, se va întruni vineri şi că în aşteptare nicio hotărâre nu poate fi luată 
înainte. În ceea ce priveşte viitorul imediat, Eden a afirmat cu tărie: „Să nu ne lăsăm 
înşelaţi. Calea luată de Germania prin repudierea unilaterală a unor obligaţii liber 
consfinţite şi, totodată, prin săvârşirea unui act executat ca şi cum aceste obligaţii 
n-ar fi existat, complică şi agravează situaţia internaţională. Abrogarea Tratatului de 
la Locarno şi ocuparea zonei a zguduit adânc încrederea în orice angajament pe care 
Germania l-ar asuma în viitor”. Mai departe: „Pentru ca să nu existe nicio îndoială 
asupra poziţiei noastre ca semnatari ai Pactului Locarno, Guvernul britanic crede 
necesar a afirma că, dacă în timpul examinării situaţiei nou create s-ar dezlănţui un 
atac împotriva Franţei sau Belgiei, aceasta ar constitui violarea articolului doi 
Locarno şi, în ciuda repudierii pactului de către Germania, Guvernul britanic crede 
necesar a afirma că este gata de a veni în ajutorul părţii atacate în chipul prevăzut de 
tratat”. Ambele pasaje au fost îndelungat aplaudate. În încheiere, Eden a subliniat că 
unul din principalele fundamente ale păcii a fost dărâmat şi că în scopul de a 
salvgarda pacea există datoria de a reclădi. Acesta este spiritul în care Guvernul 
britanic va examina noile propuneri ale cancelarului german. 

Laptew 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 10.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 145–146 

229 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 570, din 10 martie 1936, ora 11.46 
Înreg. la nr. 13 876, din 10 martie 1936 
Confidenţial. 

Atitudinea şovăitoare a Guvernului englez, exprimată ieri în Camera 
Comunelor de către A. Eden, al cărui discurs recorectat în ultima clipă de Baldwin, 
pune Guvernul francez într-o situaţie dificilă. Cercurile politice franceze sunt 
decepţionate şi indispuse de atitudinea nelogică adoptată de Guvernul englez care, 
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blamând procedeul lui Hitler de a sfâşia unilateral un tratat, se oferă totuşi să 
trateze. 

Conferinţa de azi de la Paris are greaua sarcină de a pune de acord punctul de 
vedere englez cu acel francez, socotit peste Canal prea intransigent, deşi, cândva, 
tot de acolo se declarase că fruntariile şi ale Angliei sunt pe Rin. 

Lordul Halifax, ale cărui simpatii pro-germane sunt ştiute şi care însoţeşte pe 
ministrul Afacerilor Străine englez, va avea să supravegheze zelul pro-francez al 
acestuia, care, cu toate instrucţiunile ce i s-au fixat, va trebui să refere neîncetat 
Guvernului său. Pluteşte nedumerirea asupra tainei Belgiei, care crede că se va 
ralia părerii engleze. În general, se crede că Italia va juca rolul de arbitru. 

Ştirile mele telefonice de ieri se confirmă şi anume formarea din partea 
partidelor politice a unui curent favorabil pentru o politică de uniune naţională, iar 
în Senat chiar din partea adversarilor, a unei acceptări masive a Pactului franco-
sovietic, iar, pe de altă parte, a se evita până la decizia Consiliului Societăţii 
Naţiunilor orice vot ce nu ar fi un vot de unanimitate. 

Liberal-radicalii cu insistenţă cer prorogarea Parlamentului, menţinându-se 
data alegerilor. 

Transmis telefonic Legaţiei noastre din Viena pentru domnul ministru 
Titulescu. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 10.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 294–295 

230 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 652, din 10 martie 1936 
Înreg. la nr. 13 888, din 11 martie 1936 

Întrebând pe ambasadorul Italiei dacă este exact că domnul Mussolini a fost 
informat de intenţia Germaniei de a reocupa Renania, acesta şi-a dat cuvântul său 
că lucrul nu este exact şi pentru a mă convinge mi-a dat a citi ultimul său raport, 
din ajunul loviturii domnului Hitler, în care exprimă părerea, în urma informaţiilor 
ce a primit de la cei mai autorizaţi membri ai Reich-ului, că Germania nu va viola 
zona demilitarizată. 

Întrebându-l care va fi atitudinea Italiei, Domnia Sa mi-a răspuns că în niciun 
caz a nu participa la sancţiuni. Apoi mi-a dezvoltat teza că frontul de la Stresa 
trebuie reconstruit, însă, în prealabil trebuie lichidată de urgenţă chestiunea africană. 
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Domnia Sa insistă să rog pe Excelenţa Voastră să ia iniţiativa suspendării 
sancţiunilor dovedite ineficace. Acest gest ar produce o mare destindere şi ar oferi 
României şi Excelenţei Voastre un bun prilej de a-şi dovedi bunele intenţii faţă de 
Italia. Nu am lipsit a reaminti domnului Attolico concursul ce Italia l-a primit în 
cursul dezbaterilor de la Geneva şi de la Excelenţa Voastră. 

Am profitat pentru a scoate din buzunar carnetul de note şi a-i citi spontan 
cele dictate la Paris de Excelenţa Voastră cu privire la ştirea inexactă că Excelenţa 
Voastră a încercat a înlocui Italia prin Soviete în politica Europei Centrale. Domnia 
Sa a fost foarte satisfăcut de cele ce i-am spus, recunoscând că, într-adevăr, acest 
zvon fusese cu durere înregistrat la Roma. Reluând discuţia despre situaţia actuală, 
Domnia Sa a exprimat părerea personală, pe care o împărtăşeşte şi ambasadorul 
Angliei, că vecinii Germaniei nu sunt dispuşi a încerca sancţiuni economice 
împotriva acesteia. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Geneva; Legaţiei României de la 
Roma, strict confidenţial, numai pentru informarea dumneavoastră; Dir. politică. 
10.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 212–213 

231 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 654, din 10 martie 1936, ora 14.20 
Înreg. la nr. 14 024, din 11 martie 1936 

Mi s-a confirmat şi la Ambasada franceză ştirea strecurată şi în unele ziare 
străine că domnul Beck ar fi asigurat în mod formal pe ambasadorul Franţei, Noël, 
că, în caz de agresiune împotriva Franţei, Polonia îşi va îndeplini cu sfinţenie toate 
obligaţiile decurgând din tratate. Nu s-a precizat însă că aceasta înseamnă că 
Polonia ar înclina spre sancţiuni. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Geneva; Dir. politică; Legaţiei 
României de la Varşovia, confidenţial, spre informare. 11.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 176 
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232 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA OSLO, DIMITRIE JURAŞCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. f. n., din 10 martie 1936, ora 14.45 
Înreg. la nr. 13 889, din 11 martie 1936 

Întrebat asupra ultimelor manifestări germane, ministrul Afacerilor Străine 
norvegian mi-a declarat că Hitler îşi sprijină politica pe cvasi-certitudinea unui 
dezacord între celelalte puteri care nu vor îndrăzni să tulbure pacea în această 
chestiune. Domnia Sa a adăugat că a studiat înţelesul articolului 17, ce s-ar putea 
aplica Germaniei, şi mi-a vorbit de constituirea unei Comisii care să examineze 
complexul problemei pentru căutarea unei soluţii. 

I-am răspuns că reacţia ar putea avea, totuşi, loc într-un ritm mai vioi şi că nu 
ar fi imposibil ca o înţelegere să se realizeze spre a sili Germania să-şi modifice 
atitudinea, eventual cu aplicarea riguroasă a prevederilor articolului 17, la care s-a 
gândit chiar Domnia Sa. „Cum, alte sancţiuni aplicate Germaniei, imediat după 
Italia? Aceasta ar fi îngrozitor”, a exclamat ministrul Afacerilor Străine cu 
adevărată spaimă, gândindu-se, desigur, la situaţia economică a Norvegiei şi la 
activitatea cu Germania. Domnia Sa a insistat asupra politicii norvegiene al cărei 
ţel unic va fi să rămână în afară de orice complicaţii şi conflicte, exprimându-mi, ca 
vechi pacifist, teama sa cumplită de a vedea un gest sau cuvânt precipitat 
dezlănţuind războiul şi, totodată, via sa speranţă în cuminţenia diriguitorilor 
Franţei, spre a potoli opinia publică franceză, terorizată de spectrul german. 

Presa norvegiană de toate nuanţele nu are niciun cuvânt pentru a înfiera actul 
Germaniei şi socoteşte că gestul abil al său trebuie considerat în cadrul 
propunerilor lui Hitler care nu pot fi respinse fără examinare. 

Ministrul Franţei s-a plâns astăzi ministrului Afacerilor Străine al Norvegiei 
de tonul presei care nu găseşte nimic de spus împotriva Reich-ului, ce rupe un pact 
liber consimţit şi nu prezintă nicio garanţie că ar respecta ulterior un alt pact pe 
care l-ar semna mâine. 

Juraşcu 
[Note marginale:] 
Dir. politică. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 149–150 
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233 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 316, din 10 martie 1936, ora 15.00 
Înreg. la nr. 13 890, din 11 martie 1936 

Denunţarea Pactului de la Locarno şi ocuparea zonei demilitarizate au provocat 
în opinia publică italiană o explozie de bucurie. Sentimentul general este că, graţie 
acestei acţiuni a lui Hitler, partida africană este câştigată. Până în prezent, singura 
preocupare a lui Palazzo Chigi a fost de a dezminţi categoric orice conivenţă între 
Mussolini şi Hitler. Vineri, Ministerul Afacerilor Străine a ştiut că se va petrece ceva la 
Berlin prin ambasadorul Attolico, dar surprinderea pentru italieni a fost tot atât de mare 
ca şi pentru ceilalţi semnatari de la Locarno. În fondul chestiunii, Palazzo Venezia şi 
Palazzo Chigi păstrează însă de trei zile o atitudine de expectativă absolută. 

Din punct de vedere juridic, Guvernul italian îşi menţine opinia de vara 
trecută, comunicată la Berlin ca răspuns memoriului francez, că Pactul de la 
Locarno şi Pactul franco-rus sunt compatibile. Cu tot contactul său zilnic cu Suvici, 
Chambrun nu a putut obţine însă niciun fel de asigurare de ordin politic. 
Ambasadorul Franţei crede că astăzi, la Paris, la conferinţa semnatarilor Pactului 
de la Locarno, Cerutti se va comporta ca un simplu observator. 

Chambrun, bazat pe prietenia franco-italiană, are speranţa că până vineri 
italienii vor face ceva. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Geneva; Dir. politică. 11.III.1936. 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 92–93 

234 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA VARŞOVIA, MIRCEA BABEŞ, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 759, din 10 martie 1936, ora 15.25 
Înreg. la nr. 13 893, din 11 martie 1936 

Imediat după lovitura lui Hitler, ambasadorul Franţei a fost chemat la 
Ministerul de Externe polonez şi din lunga discuţie avută cu ministrul Afacerilor 
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Străine asupra situaţiei noi create de Germania, domnul Noël Leon a câştigat 
impresia că atitudinea Poloniei este „corectă şi satisfăcătoare”. 

Această impresie concord, deci, cu aceea exprimată de Agenţia Havas după 
întrevederea lui Flandin cu ambasadorul Poloniei la Paris cum că „Guvernul de la 
Varşovia intenţionează a respecta angajamentele derivând din alianţa franco-polonă”. 

La Ambasada franceză mi se dezminte însă ştirea publicată azi de unele ziare 
ale opoziţiei poloneze că între Ministerul de Externe polonez şi ambasadorul 
Franţei ar fi avut loc chiar un schimb de note scrise pe tema aceasta. 

Babeş 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Geneva; Dir. politică. 11.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 204 

235 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva] 
T. nr. 189, din 10 martie 1936, ora 16.05 
Înreg. la nr. 13 891, din 11 martie 1936 

Impresia produsă de discursul lui Eden la Camera Comunelor este mai mult 
penibilă în cercurile Societăţii Naţiunilor şi al delegaţiilor prezente. Nici înfierarea 
formală a denunţării unilaterale a tratatelor, nici asigurarea că Marea Britanie va fi 
alături de Franţa şi Belgia în cazul unui atac din partea Germaniei nu sunt de natură 
să şteargă decepţia produsă de graba ministrului britanic de a lua în considerare 
propunerile falacioase ale lui Hitler, prezentând discuţiile ce este dispus a începe ca 
ultima şansă de a întări structura păcii. Decepţia este cu atât mai mare, cu cât aceste 
declaraţii vin după refuzul categoric al preşedintelui Consiliului de Miniştri francez 
de a începe negocieri sub ameninţarea faptelor împlinite din partea Germaniei. 

În urma loviturii germane de sâmbătă, atmosfera era aici cu totul favorabilă 
unei acţiuni energice a semnatarilor de la Locarno, şi toată lumea i-ar fi urmat fără 
şovăire. Discursul lui Eden este de natură să arunce tulburarea în spirite şi hotărâri. 

Antoniade 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 11.II.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 279–280 
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236 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 320, din 10 martie 1936, ora 18.03 
Înreg. la nr. 14 003, din 11 martie 1936 

Contrar opiniei generale acreditate, Chambrun mă informează azi că nici 
Mussolini, nici Suvici nu au făcut faţă de dânsul nicio rezervă şi nici n-au pus nicio 
condiţie la accepţiunea apelului Comitetului celor 13. 

Toată străduinţa ambasadorului Franţei a fost să obţină un răspuns cât mai 
general, însă afirmativ. El nu a izbutit, totuşi, să aibă niciun fel de precizare de la 
italieni nici în ce priveşte condiţiile, nici în ce priveşte procedura unor eventuale 
negocieri. 

Este inexactă informaţia telegrafiată ieri din Asmara de toate agenţiile de 
presă, că comandamentul italian a suspendat ostilităţile. Ea a fost dezminţită în 
discursul pronunţat ieri de Ciano la deschiderea Camerei, dezminţită cercurilor 
diplomatice de Palazzo Chigi, dezminţită, în fine, public azi de Agenţia Stefani. 

După conversaţiile avute în ultimele zile cu Ducele şi subsecretarul de Stat, 
ambasadorul Franţei are impresia că: 1) Italienii doresc pacea, dar sunt îngrijoraţi 
de eventualele discuţii de la Geneva, unde se cred înconjuraţi de inamici. Au 
acceptat negocieri în cadrul Ligii şi în spiritul Pactului, însă ar prefera ca ele să 
aibă loc în alt oraş decât Geneva, spre a fi la adăpost de indiscreţii şi cu cât mai 
puţină imixtiune din partea Ligii; 2) Negocierile bilaterale cu Abisinia ar fi preferabile. 
Spre a le da un aspect societar, ar referi periodic Ligii despre rezultatele obţinute; 
3) În fond, bazele unui acord ar fi cele conţinute în Proiectul Laval-Hoare, cu 
modificările impuse de victoriile italiene. Italienii ar pretinde în plină suveranitate 
un teritoriu mai întins decât cel din proiectul de mai sus, ar oferi un port comercial 
Abisiniei, dar nu în plină proprietate, pe condiţii de securitate completă în zona de 
colonizare. Criteriul principal pentru un acord ar rămâne distincţia făcută în octombrie 
trecut între teritoriile amharice şi ne-amharice; 4) În aşteptarea rezultatului negocierilor, 
Liga Naţiunilor ar trebui să se abţină de la orice agravare a sancţiunilor, în această 
eventualitate, de altfel, Italia s-ar vedea obligată a-şi schimba orientarea politică. 

Reproduc aceste impresii cu încredinţarea că ele au valoarea unor sondaje 
aprobate tacit de Guvernul italian. În realitate, acesta doreşte pacea, dar ţine să 
tragă maximum de avantaje din situaţia creată de Germania prin denunţarea 
Pactului de la Locarno. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului Titulescu, la Geneva; Dir. politică. 11.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 94–96 
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237 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 572, din 10 martie 1936, ora 18.50 
Înreg. la nr. 13 885, din 11 martie 1936 
Confidenţial. 

Comunicatul citit de ministrul Afacerilor Străine francez după întrunirea 
reprezentanţilor ţărilor semnatare şi garante ale Tratatului de la Locarno, spune că 
ministrul Afacerilor Străine a arătat că întrunirea are scop informativ, iar nu a 
propune vreo rezoluţie sau a lua vreo decizie înainte de întrunirea Consiliului 
Societăţii Naţiunilor. 

Această procedură fiind admisă, delegaţii au expus punctul de vedere al 
fiecăruia, urmând a se întâlni şi a continua la Geneva. 

Mi se afirmă că ministrul Afacerilor Străine englez ar fi declarat că, până la 
semnarea unui nou acord, declaraţiile sale de ieri în numele Guvernului englez, 
echivalează cu o alianţă militară. 

În caz de veridicitate, ar fi până acum singurul lucru important. Voi controla. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 11.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 296 

238 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA TIRANA, GHEORGHE AURELIAN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 160, din 10 martie 1936 ora 19.45 
Înreg. la nr. 14 004, din 11 martie 1936 

Mi s-a raportat că acordul cu Italia va fi semnat astăzi sau mâine. Un Consiliu 
de Miniştri s-a reunit aseară pentru a discuta textul. Ministrul Afacerilor Străine 
mi-a declarat ieri că nu se ştie dacă până în ultimul moment nu va interveni un 
factor nou care să împiedice semnarea acordului. Aceste cuvinte arată că ministrul 
Italiei, care s-a înapoiat duminică de la Roma, a adus cu sine noi cerinţe din partea 
Guvernului său şi că albanezii încearcă să opună o oarecare rezistenţă cu privire la 
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unele condiţii care ar constitui o atingere a suveranităţii ţării lor. Cu toate aceste 
declaraţii din partea oficialităţilor albaneze, că ar fi vorba de un acord pur 
economic, în cercurile diplomatice bine informate se crede că înţelegerea va 
cuprinde şi clauze politice. Probabil că albanezii sunt sinceri când declară că nu-şi 
reînnoiesc Pactul de la Tirana şi că nu vor consimţi la întărirea Insulei Karaburun 
de lângă Valona. Însă toţi se aşteaptă ca numărul instructorilor italieni în armata 
albaneză să fie sporit de la 10 la 40 şi că experţii italieni să fie repartizaţi la diferite 
administraţii civile. Albanezii prezintă, de asemenea, lărgirea portului Durazzo ca o 
clauză economică. Însă se ştie că chiar portul actual este prea mare pentru nevoile 
comerţului albanez. Lărgirea acestui port nu poate, deci, servi decât scopurilor 
militare ale Italiei. Se crede că s-a precipitat încheierea acordului cu Albania în 
vederea viitoarelor condiţii impuse de Consiliul celor 13. 

Mussolini ar fi voit să consolideze prin acordul cu Albania situaţia Italiei în 
Balcani, însă cum el a căutat să întărească poziţia sa în bazinul dunărean, 
convocând în ziua de 18 martie puterile semnatare ale protocoalelor de la Roma. 

Regele a transferat de 11 zile reşedinţa sa la Durazzo. 
Data plecării sale corespunde cu aceea prin care ştirea semnării acordului cu 

Italia a devenit publică. Se presupune că Regele Zogu a voit astfel să evite cererile 
de audienţă ale miniştrilor străini, care ar fi vrut să se informeze asupra caracterului 
acordului. 

Aurelian 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 281–283 

239 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA  

LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA COPENHAGA, MARCEL ROMANESCU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 835, din 10 martie 1936 
Înreg. la nr. 14 726, din 14 martie 1936 
Confidenţial. 

Ocuparea zonei renane 

Înaintea loviturii de teatru a domnului Hitler, am cules câteva ecouri 
guvernamentale, relative la problema zonei renane, notând impresia generală 
daneză a posibilităţii unei soluţionări pe cale de negocieri, iar nu prin surprinderea 
unui fapt împlinit (cf. raport nr. 1 815144). 
                                 

144 Vezi documentul nr. 200. 
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Discursul din Reichstag al Führer-ului, ascultat aici prin posturile germane de 
radiodifuziune, a produs în public o vădită agitaţie, iar la bursă oscilaţii de oarecare 
amploare.  

Cu atât mai ciudate au părut editorialele ziarelor guvernamentale din 8 martie 
care, cu o surprinzătoare desconsiderare a consecinţelor posibile, încercau să 
explice în felul lor ocuparea zonei rename. (…)145  

Ideea unei conferinţe a marilor puteri care să studieze în afara Genevei marile 
probleme care le privesc direct pare să fi izvorât la domnul Munch din dorinţa ca 
statele mici să fie ferite astfel să se pronunţe pentru sau contra cutărei mari puteri, 
cu care ele întreţin relaţii de bună vecinătate sau comerciale fructuoase ce le-ar 
împiedica să ia atitudine. Domnia Sa nu-şi face însă nicio iluzie asupra 
dificultăţilor enorme, ca să nu zic imposibilităţii momentane, de a întruni asemenea 
conferinţă şi mărturisesc că n-am sesizat sub ce formă această idee scandinavă s-ar 
putea schimba într-o sugestie efectivă. 

Aceeaşi preocupare de evitare a responsabilităţilor se întrevede din consultaţiile 
domnului Munch cu guvernele din Oslo, Stockholm, Helsinki şi Haga, consultaţii 
care ar fi dus, deocamdată, la concluzia că, în cazul ocupării zonei renane, articolul 
16 al Pactului Societăţii Naţiunilor n-ar juca [sic!], nefiind vorba de călcarea 
teritoriului altui stat. De aici consecinţa că nu s-ar putea adopta la Geneva sancţiuni 
economice împotriva Reich-ului, de altfel nedorite de Guvernul britanic. Dacă, 
deci, puterile semnatare ale Pactului renan doresc să procedeze la sancţiuni contra 
Germaniei, ele ar rămâne libere – după părerea domnului Munch – s-o facă 
singure, pe baza stipulaţiilor acelui Pact. 

Pa de altă parte însă, ministrul Afacerilor Străine danez recunoaşte că 
ocupaţia zonei renane, constituind o rupere de pact, va da loc, probabil, la o 
„dezavuare” a Germaniei la Geneva. Amintindu-mi atitudinea Danemarcei cu 
prilejul reînarmării Germaniei, când Domnia Sa n-a putut accepta termenii 
rezoluţiei de la Stresa, domnul Munch mi-a declarat că şi de data aceasta adeziunea 
Danemarcei va depinde de forma rezoluţiei Consiliului Societăţii Naţiunilor. (Să nu 
uităm că, la 10 februarie, domnul Stauning declara la Haderslev, în Nordschleswig: 
„Dacă viitorul ar precipita lumea în complicaţii, atitudinea noastră trebuie să fie 
neutră”, (cf. raport nr. 1 740146). 

Această atitudine favorabilă Germaniei mi s-a părut şi mai evidentă când 
domnul Munch mi-a vorbit de posibilitatea ridicării la Geneva a chestiunii 
incompatibilităţii Pactului franco-rus cu Pactul renan, caz în care, dat fiind 
caracterul juridic al problemei, Domnia Sa ar recomanda trimiterea în faţa Curţii de 
la Haga. Şi ministrul Afacerilor Străine – care tocmai avusese o întrevedere de 
peste o jumătate de oră cu baronul von Richthofen – a adăugat: „Cred că aceasta 
este azi şi dorinţa Germaniei!”. 
                                 

145 Diplomatul român face un rezumat al principalelor editoriale din presa daneză. 
146 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Cu alte cuvinte, propunerea domnului Flandin în Camera franceză, care nu 
găsise niciun ecou la Berlin înainte de ocuparea zonei renane, ar fi reluată după 
ocupare, la Geneva, cu asentimentul, dacă nu din sugestia Germaniei, care speră, 
probabil, să evite astfel evacuarea regiunii printr-o prelungire a discuţiei juridice, în 
nădejdea calmării spiritelor şi a permanentizării ocupaţiei. 

Dar cine ar îndrăzni să facă asemenea propunere în faţa Consiliului Ligii? 
Iată ce nu mi-a spus domnul Munch, deşi n-ar fi exclus ca iniţiativa să vină chiar 
din partea Domniei Sale. În această dispoziţie de deviere şi amânare a chestiunii, 
pentru paralizarea oricăror măsuri împotriva Reich-ului, poate cu concursul mascat 
al Angliei, se întrevede atitudinea Danemarcei la Geneva. 

Am avut tot ieri o convorbire destul de lungă cu Sir Patrick Ramsay care 
rezumă situaţia în formula: Mussolini face şcoală! 

După ministrul Angliei, în ocuparea zonei renane nu faptele, cât maniera ar fi 
gravă. Hitler ar fi, în salonul Europei, musafirul care sparge scaunele şi te duce la 
imposibilitatea de a-l mai invita. Dacă era vorba de cinstea Germaniei – adaugă 
Domnia Sa indignat – prima era să-şi respecte semnătura.  

Sir Patrick pretinde că Ducele ar fi urmărit, prin intrigi internaţionale, să 
declanşeze aplicarea sancţiunilor şi contra altei mari puteri spre a demonstra 
inanitatea lor. Domnul von Hassel ar fi devenit, în asemenea împrejurări, curierul 
diplomatic al domnului Mussolini, cu misiunea să încurajeze verbal şi fără alte 
angajamente din partea Italiei orice rupere de pact, antrenând fatal sancţiuni 
împotriva Germaniei. Cum Hitler avea neapărat nevoie de un succes răsunător ca 
să dea satisfacţie aripii radicale naziste, el ar fi cedat sugestiilor italiene, împotriva 
avertismentelor domnului Schacht, care-l determinase să dea la 28 februarie 
cunoscutul interviu domnului de Jouvenel. 

Ministrul Angliei prevede o condamnare platonică a Germaniei la Geneva; 
sancţiuni nu, de niciun fel. Singura urmare gravă, după Domnia Sa, ar fi necesitatea 
înarmării Marii Britanii, de ale cărei sacrificii enorme Sir Patrick se vaită amar. 

Apoi concluzia: Mussolini va plăti prin ruina ţării sale tulburarea în care a 
aruncat Europa. Admiţând că i s-ar da acum toată Abisinia, cine-i va da credite să o 
exploateze? 

Nu pot încheia acest raport fără câteva consideraţii locale asupra ultimelor 
manifestaţii politice din Franţa şi Anglia, în preajma întrunirii Consiliului Societăţii 
Naţiunilor. 

Comunicatul domnului Flandin, declaraţiile domnului Sarraut la radio, cât şi 
în Camera franceză, sunt socotite aici ca o reacţie firească după lovitura de teatru a 
domnului Hitler. Refuzul Franţei de a negocia cu Germania, după călcarea, de fapt, 
şi denunţarea ulterioară a Pactului renan, era prevăzut. Ceea ce pare însă să 
impresioneze opinia publică daneză e unanimitatea realizată în Comisia Senatului 
francez pentru ratificarea Pactului franco-rus şi teama ruperii relaţiilor diplomatice 
franco-germane. 

Cât despre discursul domnului Eden din Camera Comunelor, se observă aici 
diferenţa punctului de vedere englez faţă de cel francez, primul punând mai mult 
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preţ pe propunerile germane decât pe faptul reprobat al călcării Pactului renan, cel 
de-al doilea derivându-şi refuzul de negociere din politica de fapte împlinite a 
Reich-ului. Făgăduiala ministrului Afacerilor Străine britanic de a veni în ajutorul 
Franţei şi al Belgiei în cazul călcării teritoriului lor, e socotită ca o simplă frază de 
consolare, ipoteza ieşind din domeniul posibilităţilor actuale şi neavând, deci, 
măcar valoarea unei intimidări faţă de Germania. Declaraţia domnului Eden, că 
ocupaţia zonei renane nu ar cuprinde în sine vreo ameninţare sau duşmănie, e 
considerată ca indicaţie pentru atitudinea Angliei la convorbirile de la Paris, cât şi 
la Consiliul Ligii. 

Presa guvernamentală vede în cuvântarea domnului Eden putinţa unei 
destinderi printr-o mediere engleză între Franţa şi Germania. (…)147  

Romanescu 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 155–161 

240 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,  

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 523, din 11 martie 1936, ora 13.00 
Înreg. la nr. 14 091, din 12 martie 1936 

Ştirea, aflată ieri seara târziu, că Societatea Naţiunilor se va întruni la Londra 
este explicată în cercurile oficiale prin următoarele consideraţii: 

1) Dorinţa negociatorilor englezi de a pune în contact direct pe 
reprezentanţii francezi cu întregul guvern britanic, ceea ce ar avea ca 
consecinţă o cunoaştere mai aprofundată a problemei şi de către cercurile 
politice engleze şi de către opinia publică de aici. 

2) Credinţa că germanii ar participa mai uşor la întrunirea Consiliului ţinută 
la Londra decât la Geneva. O confirmare a acestei impresii ar fi ştirea 
primită azi că domnul von Ribbentrop a şi plecat la Londra. 

3) Credinţa că atmosfera de aici ar fi mai prielnică negocierilor care 
urmează să se continue şi în care Marea Britanie apare din ce în ce mai 
mult ca dorind să joace un rol de mediator. 

În general, necesitatea de a întruni Consiliul şi puterile semnatare ale Pactului 
de la Locarno la Londra a fost creată şi de rezultatele zilei de ieri, care par să nu fi 
adus niciun progres la Paris în ceea ce priveşte apropierea punctelor de vedere 
                                 

147 În final, diplomatul român face o scurtă analiză a principalelor publicaţii apropiate Guvernului. 
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dintre Franţa şi Anglia. Aici, faptul proeminent al zilei a fost înştiinţarea dată de 
ambasadorul URSS la Foreign Office. Maiski a declarat că Rusia consideră situaţia 
ca fiind extrem de gravă şi ea va susţine pe francezi, aplicând, la nevoie până şi 
dispoziţiile Pactului franco-sovietic, deşi acesta nu este încă deplin ratificat. 
Demersul sovietic a făcut o profundă impresie la Foreign Office. 

Laptew 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 12.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 63–64 

241 
MINISTRUL ROMÂNEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 322, din 11 martie 1936, ora 13.00 
Înreg. la nr. 14 073, din 11 martie 1936 

Punctul de vedere italian faţă de denunţarea Pactului de la Locarno continuă 
să fie negativ până în prezent. Palazzo Chigi explică cercurilor diplomatice: nu 
există nicio atitudine italiană. Suntem spectatori. Aşteptăm dezvoltarea 
evenimentelor. Nu ni se poate cere să aplicăm sancţiuni Germaniei când noi înşine 
suntem sancţionaţi. Nu ni se poate cere să participăm la un război contra Germaniei 
când noi înşine suntem în război. De altfel, în situaţia actuală, Germania reprezintă 
pentru noi singura piaţă importantă. Pentru moment, Italia nu va lua nicio atitudine 
cât timp sunt în vigoare sancţiunile.  

Există, totuşi, impresia că acest punct de vedere absolut şi negativ va mai 
ceda din rigoarea lui. Citirea mai atentă a discursului lui Hitler şi examinarea 
profundă a consecinţelor denunţării Pactului de la Locarno au mai potolit în 
oarecare măsură reacţia strict sentimentală din primele momente faţă de acţiunea 
lui Hitler. În multe cercuri, chiar oficiale, începe să-şi facă drum ideea că interesul 
Italiei este de a sprijini acţiunea Franţei. Mussolini nu s-a pronunţat însă până în 
momentul de faţă. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului: în copie, MSR, Pr. C.; telegrafic, la Geneva, domnului ministru 
Titulescu; Dir. politică. 11.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 251 
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242 
MINISTRUL ROMÂNEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 323, din 11 martie 1936, ora 17.30 
Înreg. la nr. 14 084, din 12 martie 1936 

Ca şi ambasadorii sovietici la Londra şi Paris, ambasadorul sovietic la Roma 
a primit de la Litvinov instrucţiuni să informeze Palazzo Chigi că Sovietele vor da 
în întregime concursul lor pentru executarea oricărei hotărâri a Consiliului Societăţii 
Naţiunilor asupra denunţării Pactului de la Locarno şi ocupării zonei renane. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Romanoleg Londra; domnului ministru Titulescu; Marele Stat 
Major; Dir. politică. 12.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 232 

243 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA MOSCOVA, ION POPESCU-PAŞCANI, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 778, din 11 martie 1936, ora 17.55 
Înreg. la nr. 14 090, din 12 martie 1936 

„Journal de Moscou” apărut astăzi atacă violent pe Hitler în legătură cu 
ultimul eveniment. 

Articolul este intitulat Violenţă, nelealitate, minciună şi conţine termeni 
extrem de tari, neobişnuiţi chiar în presa sovietică. 

În rezumat, jurnalul sovietic găseşte că Hitler a dat suficiente probe că 
fascismul înseamnă război şi că nimeni nu va mai putea fi înşelat de ipocrizia 
pacifismului cancelarului german. 

Semnalez Excelenţei Voastre acest articol ca dovadă a gradului de tensiune la 
care au ajuns relaţiile între cele două ţări. 

Popescu-Paşcani 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Geneva, domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 12.III.1936. 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 4, f. 80 
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244 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 599, din 11 martie 1936, ora 19.20 
Înreg. la nr. 14 083, din 12 martie 1936 

Guvernul grec a cerut Guvernului iugoslav amânarea Conferinţei balcanice 
pentru două săptămâni, sub pretext că are nevoie a se orienta faţă de situaţia 
internaţională creată prin atitudinea Germaniei. 

La Ministerul de Externe iugoslav protestul invocat a provocat, cu drept 
cuvânt, oarecare mirare deoarece ar fi fost mai natural ca conferinţa să se 
întrunească tocmai pentru a determina atitudinea Înţelegerii Balcanice în raport cu 
desfăşurarea evenimentelor. 

Această telegramă a fost transmisă la Geneva. 

Gurănescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 12.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, f. 67 

245 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 600, din 11 martie 1936, ora 19.20 
Înreg. la nr. 14 087, din 12 martie 1936 

Preşedintele Consiliului de Miniştri mi-a vorbit astăzi asupra poziţiei 
Iugoslaviei faţă de consecinţele denunţării de către Germania a Pactului de la 
Locarno şi a reocupării zonei demilitarizate: 

1) Dacă gestul Germaniei este un act de război, acest atac contra Franţei va 
găsi Iugoslavia alături de Franţa. 

2) Dacă din acest gest al Germaniei vor urma negocieri pentru un nou pact 
sau sancţiuni contra Germaniei, Iugoslavia va lăsa iniţiativa puterilor 
occidentale, fără a-şi da vreo părere şi fără a căuta să joace vreun rol de 
putere europeană. Cum suntem un stat balcanic şi sud-est european, 
spune preşedintele Consiliului de Miniştri, nu voim să ne amestecăm 
între Franţa şi Germania. Aceste declaraţii au fost făcute ieri şi colegului 
meu francez. 
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Pe de altă parte, aflu din cercurile Ministerului de Externe iugoslav că 
Iugoslavia nu ar putea participa la sancţiunile economice contra Germaniei 
deoarece aceasta ocupă primul loc în exportul Iugoslaviei. 

Transmisă domnului ministru Titulescu la Geneva. 

Gurănescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului director al Dir. politice. 12.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, f. 69–70 

246 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 657, din 11 martie 1936, ora 20.30 
Înreg. la nr. 14 246, din 12 martie 1936 

Azi am avut o întrevedere cu von Neurath care mi-a comunicat următoarele 
explicaţii cu privire la cele petrecute pe 7 martie.  

În ziua de 24 februarie, când am fost primit în audienţă, Domnia Sa tot mai 
spera că Franţa nu va ratifica pactul cu Sovietele şi atitudinea Guvernului german 
era aceea pe care mi-a expus-o şi mie şi celorlalţi colegi cu care a venit în contact 
la acea epocă. Din moment însă ce Pactul franco-sovietic a fost ratificat de Cameră, 
şi votul Senatului nu a mai rămas decât o formalitate, Guvernul german s-a văzut 
nevoit să-şi revizuiască atitudinea. Această nouă atitudine nu a fost definitiv 
stabilită decât în ultimul moment. Pentru a justifica actul de la 7 martie, von Neurath 
afirmă că o veche experienţă a determinat pe Hitler a proceda la reocuparea zonei 
demilitarizate pentru a evita discuţii oţioase care ar fi durat luni de zile. „Ceea ce 
am urmărit a fost o soluţie rapidă care să ne dea satisfacţia de a proceda imediat la 
o operă… (lipsă în text). Această metodă poate să nu fie pe placul unora pentru 
moment, mai târziu însă se poate vedea că, procedând astfel, am adus o preţioasă 
contribuţie la opera de pacificare a Europei şi la limpezirea atmosferei”. 

La întrebarea mea dacă Germania va participa la viitoarea reuniune a 
Consiliului Societăţii Naţiunilor, Domnia Sa a răspuns „pentru moment nu”. 

Trecând la partea constructivă din memorandumul german, la chestiunile 
mele, von Neurath mi-a dat următoarele răspunsuri. 

1) În oferta de pacte de neagresiune a domnului Hitler sunt cuprinşi toţi 
vecinii Germaniei, deci şi Cehoslovacia, Austria şi chiar Danemarca. 
Primele două ţări nu au fost în mod expres menţionate deoarece ele au 
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fost deja numite în discursul program al domnului Hitler, de la 21 mai 
1935, când, singură, Lituania a fost exclusă. De aceea numai această ţară a 
fost de data aceasta menţionată în mod special. 

2) Germania consideră denunţat numai Pactul renan. Celelalte pacte 
semnate la Locarno cu Cehoslovacia, Polonia şi Belgia rămân în vigoare. 
Noua propunere a domnului Hitler, de a încheia un nou pact renan, 
echivalează în realitate cu reînvierea vechiului pact de la Locarno, mai 
puţin zona demilitarizată, şi mai mult eventuala participare a Olandei. 
Această participare a fost propusă de Guvernul german pentru a potoli 
anumite îngrijorări ce s-au constat în această ţară. 

3) Întorcându-se la Societatea Naţiunilor, Germania nu pune nicio condiţie. 
Domnul Hitler a exprimat numai dorinţa ca, ulterior reîntoarcerii 
Germaniei la Geneva, să se caute o soluţie aptă: 

d) pentru disjungerea Pactului Societăţii Naţiunilor de Tratatul de 
la Versailles; 

e) pentru rezolvarea problemei coloniale pe baza egalităţii de drepturi. 
4) În ceea ce priveşte o eventuală reorganizare a Societăţii Naţiunilor, 

aceasta, deşi necesară, va forma obiectul unor conversaţii ulterioare 
reîntoarcerii Germaniei în Ligă. Această reîntoarcere nu s-ar realiza decât 
după ce punctele 2, 3, 5 şi 6 din propunerile domnului Hitler vor fi realizate. 

5) Propunerea creării unei noi zone demilitarizate este lăsată la libera 
apreciere a Franţei. Germania nu va admite nicio tranzacţie decât pe 
picior de perfectă egalitate, fără a accepta nicio discriminare. Germania 
nu va cheltui miliarde ca Franţa pentru fortificaţii, dar va proceda 
necondiţionat la lucrările necesare apărării sale. 

6) Ştirea relativă la denunţarea statutului fluviilor internaţionale este 
inexactă. Am întrebat dacă cele de mai sus le pot comunica Guvernului 
meu fără să risc să fiu dezminţit. Domnia Sa simţind ironia mi-a răspuns 
afirmativ, repetând că, într-adevăr, în ziua când am avut ultima 
conversaţie cu Domnia Sa, situaţia era aceea pe care mi-a expus-o şi că 
în special nimic nu fusese decis cu privire la reocuparea zonei. În ceea ce 
priveşte concesiile făcute în actualele propuneri de Hitler, ele sunt 
ulterioare acestei decizii şi hotărâte ca o dovadă a bunăvoinţei şi dorinţei 
de colaborare internaţională a Reich-ului. 

În momentul când se cifra această telegramă a apărut un interviu al domnului 
Hitler dat ziaristului Ward Price. Declaraţiile domnului von Neurath confirmă şi 
completează pe cele ale domnului Hitler. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR ; Pr. Cons. ; Romanoleg Londra; domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 
12.III.1936. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 285–289 
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247 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA VARŞOVIA, MIRCEA BABEŞ, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 769, din 11 martie 1936, ora 22.26 
Înreg. la nr. 14 220, din 12 martie 1936 
Strict confidenţial. 

Într-o lungă convorbire avută azi cu colegul meu britanic, acesta mi-a declarat că 
Anglia, nefiind pregătită din punct de vedere militar, nu poate risca un război cu 
Germania, lucru care ar fi fost însă posibil anul trecut. În consecinţă, fără a mai 
avea încredere în semnătura Germaniei, va trata, totuşi, mai departe pentru a câştiga 
timpul necesar în care, nu numai Anglia, dar şi toate statele amice trebuie să se armeze 
solid, deoarece numai astfel sancţiunile şi asigurarea mutuală colectivă vor deveni 
reale şi eficace. Domnia Sa a mai adăugat că, având în vedere politica realistă a 
domnului Beck, are convingerea că Polonia va împărtăşi acum vederile Angliei. 

Ieri, înaintea Parlamentului, ministrul Apărării Naţionale polonez a subliniat 
nevoia ca creditele pentru înarmare să fie simţitor mărite prin contribuţiile 
patriotice ale cetăţenilor în afară de buget. 

La Ministerul de Externe polonez, declaraţia aceasta este prezentată ca o 
consecinţă directă a atitudinii lui Hitler. 

Babeş 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Romanoleg Londra; domnului ministru Titulescu; Marele Stat 
Major; Dir. politică. 12.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 243–244 

248 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Tel. nr. 650, din 11 martie 1936 
Înreg. la nr. 15 195, din 11 martie 1936 

Convorbire cu domnul Demertzis privitoare la chestiuni externe 

La recepţia diplomatică de azi-dimineaţă, preşedintele Consiliului nu-şi putea 
ascunde mulţumirea de faptul că domnul Mussolini a dat ascultare sfatului de la 
Geneva, de a căuta să pună capăt războiului din Abisinia. 
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Mareşalul Badoglio îi dădu, într-adevăr, la vreme victoriile sale ostăşeşti 
pentru ca el să poată negocia şi iscăli o pace ce să poată mulţumi – pe cât cu putinţă – 
atât interesele ţării sale, cât şi pe cele ale fascismului. 

Dacă se ajunge a se încheia pacea dintre Italia şi Etiopia, Ellada răsuflă! 
Sancţiunile luate până acum împotriva Italiei aduceau, într-adevăr, comerţului şi, 

mai ales, marinei sale comerciale mari pierderi; şi dânsa aştepta cu teamă noua 
sancţiune de care începuse a se vorbi: oprirea oricărui trafic maritim italian cu 
porturile ei. 

Apoi, starea ei geografică făcea ca înfiorarea cea mai adâncă să apese pe 
dânsa în vederea izbucnirii unui război italo-britanic. 

„Ellada, mi-a spus domnul Demertzis, care e legată de Italia printr-un pact de 
prietenie şi care are dorinţa şi nevoia de a avea cu ea cele mai prieteneşti legături, 
şi-ar fi înstrăinat pentru lungă vreme dragostea poporului italian în caz când 
Geneva ar fi hotărât noi sancţiuni. Nu mai vorbesc de nenorocirile ce ne-ar fi adus 
un conflict italo-britanic!”. 

În privinţa evenimentelor din Germania, preşedintele Consiliului era liniştit şi 
privea viitorul cu optimism.  

Lovitura din urmă a lui Hitler era aşteptată, aşa că ea nu putea surprinde pe 
nimeni. Şi, după domnul Demertzis, faptul denunţării clauzelor militare din 
Tratatul de la Versailles şi cel al reînfăptuirii serviciului militar obligatoriu au fost 
mult mai primejdioase decât cel de azi. 

Germania încă nu este pregătită spre a începe un război, şi Franţa e departe de 
a ataca Germania cu prilejul denunţării Pactului de la Locarno şi a articolelor 42-44 
din Tratatul de la Versailles, tratat care nu mai era demult în picioare. 

Preşedintele Consiliului are deplină încredere în diriguitorii de azi ai Franţei, 
Angliei şi Micii Înţelegeri care, şi mai strâns legaţi prin lovitura de la Berlin, vor şti 
să apere pacea şi să caute a negocia cu Germania spre a se ajunge la o înţelegere 
menită a adduce, în sfârşit, liniştea pentru lungă vreme pe pământul Europei. 

Domnul Demertzis mi-a vorbit apoi de apropiata întrunire a Consiliului 
Permanent al Înţelegerii Balcanice la Belgrad. El mi-a spus că a rugat pe colegul 
meu turc de a telegrafia domnului Rüstü Aras, preşedintele Consiliului Permanent, 
să binevoiască a amâna pentru câtăva vreme viitoarea sesiune deoarece îi va fi cu 
neputinţă Elladei să fie de faţă în ziua de 20 martie, având în vedere că criza 
guvernamentală încă nu a luat sfârşit. 

Preşedintele Consiliului mi-a mărturisit în chip prietenesc că ar fi adânc 
fericit, dacă dânsul ar lua parte la această întrunire. 

Binevoiţi, vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea prea înaltei mele 
consideraţii. 

Langa-Răşcanu 
AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 225–227 
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249 
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE CĂTRE  

LEGAŢIA DE LA GENEVA [SOCIETATEA NAŢIUNILOR] 

T. nr. 197, din 11 martie 1936 
Înreg. la nr. 13 884, din 11 martie 1936 

Pentru domnul ministru Titulescu. 
Gheorghe Brătianu a adresat astăzi la Cameră [o] întrebare primului ministru 

şi ministrului Afacerilor Străine. În rezumat, Domnia Sa a constatat că, deşi a 
adresat de două săptămâni a serie de întrebări ministrului Afacerilor Străine şi 
Ministerului de Interne, nu i s-a răspuns. Ar fi putut protesta, dar nu este momentul. 
Suntem în faţa unor evenimente internaţionale grave. Ratificării Pactului franco-
sovietic i-a urmat denunţarea Pactului de la Locarno. Deşi, prin alianţele ei, 
România nu se găseşte direct în cauză, nu lipsesc posibilităţile ca să fie şi ea atrasă 
în conflict. Cu toate dezminţirile repetate, se înmulţesc ştirile despre Pactul de 
asistenţă mutuală româno-sovietic. În discuţia din Camera Deputaţilor franceză, 
Torres a declarat că Polonia îşi înfăţişează cu greu o formulă de asistenţă mutuală 
ce ar risca ca teritoriul ei să fie străbătut de trupele sovietice sau germane. Nimic 
însă asemănător nu a fost rostit în Parlamentul francez pentru a lămuri situaţia 
României. Dimpotrivă, discuţiile ce au precedat votul lasă să se întrevadă că 
teritoriul României este deschis trecerii aviaţiei URSS, care nu va putea opera fără 
baze terestre şi fără sprijinul armatei ei. Gh. Brătianu întreabă care ar fi în această 
privinţă intenţia României, „iar spre a înlătura orice echivoc, orice interpretare 
falsă, mai întreb dacă nu se socoate că a venit momentul, în împrejurările tulburi de 
azi, de a se dovedi pe deplin intenţiile noastre paşnice, reluând cu Guvernul din 
Moscova negocieri pentru un pact de neagresiune şi de asistenţă, care să 
lămurească fără putinţă de discuţie URSS şi lumea că România nu are de 
împrumutat frontierele pe credit nimănui, nici pentru a trece de la răsărit la apus, 
nici de la apus la răsărit”. Gh. Brătianu adaugă că vremea tratatelor secrete s-a 
încheiat, iar experienţa dovedeşte că actele diplomatice ce nu s-au adus la cunoştinţa 
publică şi nu s-au întemeiat pe consimţământul naţiunii au fost lipsite de valoare. 

Gh. Brătianu termină, spunând că, dacă nu i se răspunde în termenul prevăzut 
de regulament, va transforma întrebarea în interpelare148. 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 25, f. 32–33 
                                 

148 Pentru disputa dintre Nicolae Titulescu şi Gheorghe Brătianu privind relaţiile româno-sovietice 
şi poziţia celui din urmă în această problemă, vezi Michel Sturdza, The Suicide of Europe, Boston-
Los Angeles, Western Islands, 1968, p. 72–74. 
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250 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA TALLINN, GHEORGHE DAVIDESCU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 156 din 11 martie 1936 

Rugând pe domnul Laretei, subsecretarul de Stat [de] la Afacerile Străine, a-mi 
arăta părerea sa cu privire la memoriul german din 7 martie cr. şi la intrarea 
trupelor germane în zona demilitarizată, Domnia Sa mi-a expus următoarele 
consideraţii pe care le socotesc de interes a le aduce la cunoştinţa Excelenţei 
Voastre în termenii cei mai fideli: 

Domnul Laretei a observat că intenţiile Guvernului german fuseseră anunţate 
în diferite rânduri, în decursul discuţiilor din Camera franceză pentru ratificarea 
pactului cu Sovietele. Astfel, hotărârea Guvernului Germaniei nu a surprins 
cercurile iniţiate de aici. Domnul Laretei crede că memoriul german şi, în special, 
intrarea în zona demilitarizată nu înseamnă un început al reacţiei Reich-ului, ci, 
pentru timp îndelungat, expresia supremă a programului hitlerist în scopul 
primordial de a restabili suveranitatea integrală a statului. 

Într-adevăr, situaţia economică a Reich-ului ar fi atât de dificilă, încât ea face 
neverosimile pentru mult timp veleităţile agresive împotriva vecinilor. Dacă 
guvernanţii hitlerişti afirmă în discursurile lor de propagandă că au pus capăt 
şomajului, aceasta ar însemna numai un merit aparent al regimului actual. Căci din 
cei 7 milioane de şomeri aflaţi în Germania, în momentul venirii la putere a 
naţional-socialiştilor, 2 milioane ar fi angajaţi până acum în fabricile de arme, 
muniţii şi avioane, iar restul de 5 milioane ar fi împărţit munca – şi salariile – cu 
ceilalţi lucrători din întreprinderile industriale, fiind ocupaţi cu toţii abia 2-3 zile pe 
săptămână. Este semnificativ că suma totală a salariilor plătite ar fi rămas la nivelul 
anterior. 

Nu trebuie uitat că datoriile Germaniei ating cifre enorme, reprezentând suma 
de 5 000 de mărci de fiecare locuitor, ceea ce pentru o familie compusă din 3 persoane 
ar însemna o sarcină de 15 mii de mărci. Situaţia economică a populaţiei nu ar fi, 
deci, deloc mai puţin gravă decât la venirea la guvern a naţional-socialiştilor, ceea 
ce nu este suficient explicabil şi nu-şi găseşte o compensaţie proporţională în 
cheltuielile făcute de Reich pentru completarea înarmărilor. 

Întrebând pe domnul Laretei dacă crede că se va ajunge la aplicarea unor 
sancţiuni împotriva Germaniei, Domnia Sa mi-a răspuns că ar socoti precară o 
asemenea măsură din partea Consiliului Societăţii Naţiunilor, deoarece – lăsând la 
o parte dificultăţile de a aplica sancţiuni concomitente Italiei şi Germaniei – rolul 
acesteia din urmă în sistemul economic al Europei este prea important pentru a o 
putea supune unei ostracizări îndelungate. 
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În ceea ce priveşte Estonia, într-un asemenea caz ea ar avea de suferit pagube 
foarte sensibile, considerând că o treime din exportul estonian se îndreaptă spre 
Germania. 

Personal, am convingerea că Estonia ar urma şi pe teren economic, cu cea 
mai mare stricteţe, directivele date de Londra, după cum se adaptează vederilor 
engleze şi în domeniul politic. 

În continuare, subsecretarul de Stat şi-a exprimat credinţa că, după discuţii 
laborioase şi nu fără riscuri, se va ajunge la acceptarea în bună parte a propunerilor 
germane formulate la sfârşitul memoriului din 7 martie, ca bază de negocieri pentru 
crearea unor noi garanţii ale securităţii europene. 

Fireşte, nu s-ar putea imagina vreodată ca Franţa şi Belgia să fie dispuse a 
accepta propunerea cuprinsă la punctul 1, relativ la crearea unei zone 
demilitarizate pe teritoriul ambelor părţi contractante, căci aceasta ar însemna 
distrugerea sistemului francez de fortificaţii şi, deci, renunţarea Franţei la 
principala sa armă defensivă. Domnul Laretei are însă impresia că Guvernul 
Reich-ului nu şi-ar menţine această pretenţie dacă i s-ar da satisfacţie la celelalte 
propuneri ale sale. 

Printre acestea, deosebit de interesantă pentru toate statele baltice este 
declaraţia Guvernului german, de a fi dispus să negocieze un tratat de neagresiune 
şi cu Lituania. Dacă s-ar realiza un asemenea acord, consecinţele favorabile s-ar 
resimţi de către întreg blocul baltic. Căci dintre cele două rezerve formulate în 
pactul baltic, aceea impusă de actualele neînţelegeri germano-lituaniene ar deveni 
fără obiect. 

În ceea ce priveşte pretenţiile formulate în alineatul final al memoriului 
german – egala îndreptăţire pe teren colonial şi disjungerea statutului Societăţii 
Naţiunilor de Tratatul de la Versailles – Domnia Sa relevă că prima problemă nu 
este pusă în mod neaşteptat pentru opinia publică engleză. Într-adevăr, această 
chestiune este analizată de luni de zile de către diferiţi economişti englezi în 
publicaţiile de specialitate, îndeosebi sub aspectul unei împărţiri a materiilor prime 
din colonii, în urma discursului pronunţat de către Sir Samuel Hoare. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Davidescu 
[Note marginale:] 
Dir. politică. 21.III.1936. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 231, f. 313–316 
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251 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 326, din 12 martie 1936, ora 00.25 
Înreg. la nr. 14 221, din 12 martie 1936 

O lungă convorbire cu Suvici îmi confirmă informaţiile deja trimise prin 
telegramele mele nr. 320149 şi 322150. Italia rămâne pasivă faţă de denunţarea 
Pactului de la Locarno. Ca [şi] Cerutti la Paris, Grandi, la Londra, va fi simplu 
observator. Deşi îşi recunoaşte şi ar fi dispusă să-şi îndeplinească obligaţiile de la 
Locarno, Italia sancţionistă n-ar putea aplica sancţiuni Germaniei. 

Dacă încetarea sancţiunilor ar fi proclamată, Italia şi-ar îndeplini, 
probabil, rolul european. Impresia la Palazzo Chigi este însă că din cauza 
atitudinii engleze, nu se vor aplica niciun fel de măsuri contra Germaniei şi va 
prevala teza că ocuparea zonei renane, deşi calificată contractual drept 
agresiune, prin liberul consimţământ al Germaniei, nu este un motiv suficient 
pentru aplicarea art. 16 din Pactul Societăţii Naţiunilor. Impresia mea este că 
italienii îşi dau seama de consecinţele viitoare şi ar dori a sprijini Franţa, dar 
judecând chestiunea Locarno în funcţie de conflictul italo-abisinian, doresc să 
se folosească de eventualitatea că nu se vor putea aplica sancţiuni Germaniei. 
Totodată, se teme că englezii vor continua să menţină sancţiunile cu motivaţia 
că agresiunea italiană este manifestă, pe când cea germană este discutabilă. 
Pentru acest motiv, Suvici crede că englezii vor să lichideze chestiunea 
germană spre a-şi continua acţiunea contra Italiei şi că acesta este motivul real 
al amânării Comitetului celor 13. 

În ce priveşte conflictul cu Abisinia, teza italiană este pur şi simplă [sic!]. 
Până acum nu s-au examinat cu nimeni condiţiile de fond ale unei păci, care 
depinde de ce va face Negusul. În aşteptare, operaţiunile militare continuă şi 
probabil, în curând, o ofensivă italiană se va produce în Somalia. 

În ce priveşte procedura negocierii, italienii sunt de părere că discuţiile în 
vederea încetării ostilităţilor ar trebui să fie bilaterale. Sediul unei conferinţe ar 
trebui să fie altul decât Geneva. Asigurări ar trebui date Italiei că sancţiunile nu vor 
mai fi agravate. Dar niciun fel de sugestii n-au [fost] şi nu vor fi făcute de italieni, 
care aşteaptă hotărârile Consiliului de 13. 

Este inutil să adaug că a asemenea afirmaţie trebuie interpretată în sensul că, 
venite din afară asemenea sugestii vor fi bine primite. 

Lugoşianu 
                                 

149 Vezi documentul nr. 236. 
150 Vezi documentul nr. 241. 
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[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Romanoleg Londra; domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 
12.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale , vol. 332, f. 261–263 

252 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU, 

 CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 605, din 12 martie 1936, ora 14.30 
Înreg. la nr. 14 282, din 12 martie 1936 

Ieri seară, cu ocazia trecerii ministrului Afacerilor Străine turc prin 
Belgrad, primul ministru i-a repetat cele raportate cu telegrama cifrată nr. 600151 de 
ieri, rugându-l cu multă insistenţă să evite orice discuţie asupra sancţiunilor 
deoarece Iugoslavia nu este dispusă să aplice sancţiuni economice contra Germaniei. 
Mi s-a raportat că ministrul Afacerilor Străine turc ar fi căzut de acord cu primul 
ministru iugoslav asupra neacceptării sancţiunilor pe care le socotesc amândoi 
imposibil de îndeplinit atât de Iugoslavia, cât şi de Turcia. 

Această telegramă a fost comunicată domnului ministru Titulescu. 

Gurănescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului director politic. 12.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, f. 72 

253 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 787, din 12 martie 1936, ora 21.50 
Înreg. la nr. 14 298, din 13 martie 1936 
Strict confidenţial. 

A doua zi de dimineaţă, după ocuparea zonei renane de către germani, a 
avut loc o consfătuire între preşedintele Consiliului de Miniştri şi generalul 
                                 

151 Vezi documentul nr. 245. 
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Rydz-Smigly pentru examinarea situaţiei şi pentru stabilirea atitudinii Poloniei. 
După prânz, ministrul Afacerilor Străine a convocat pe ambasadorul Franţei 
căruia i-a spus că-i comunică oficial „în numele Guvernului şi al altor 
autorităţi” că Polonia înţelege să respecte angajamentele decurgând pentru ea 
din alianţa franco-polonă. Domnia Sa a adăugat tot felul de asigurări de 
solidaritate. Mi-a ţinut un limbaj – mi-a spus textual ambasadorul Franţei – cum 
aş fi putut auzi la Bucureşti sau la Praga. Această comunicare a părut 
ambasadorului Franţei foarte satisfăcătoare. 

Dar, spre stupoarea sa, a doua zi a citit în presă un comunicat al Agenţiei 
oficiale Iskra. Care, în prima parte, justifică actul Germaniei, şi în a doua, deşi 
vorbeşte despre „politica simplă şi realistă a Poloniei”, întrebuinţează termeni atât 
de întortocheaţi şi obscuri încât face şi acum hazul cercurilor diplomatice. 

Ambasadorul Franţei a cerut imediat explicaţii domnului Beck asupra 
acestei contradicţii radicale şi asupra valorii adevărate a asigurărilor care îi 
fuseseră date. Ministrul Afacerilor Străine, încurcat, şovăitor, i-a explicat că, 
fiind absent, nu a putut vedea chiar el comunicatul redactat de funcţionarii 
subalterni şi a făgăduit că, în viitor, aceste întâmplări nu vor mai avea loc. 
Credinţa ambasadorului Franţei este că în comunicat se pot citi punctul de 
vedere şi sentimentele personale ale domnului Beck, iar comunicarea ce i-a fost 
făcută reprezintă ideile preşedintelui Consiliului de Miniştri şi, mai ales, ale 
generalului Rydz-Smigly. Informaţiile sale sunt categorice în acest sens. 
Generalul este demult de altă părere decât ministrul Afacerilor Străine asupra 
unor puncte din politica externă; iar faţă de actualele evenimente este foarte 
îngrijorat atât de metoda germană şi [de] nerespectarea tratatelor chiar liber 
semnate (vezi declaraţia germano-polonă), cât şi faţă de avertismentul dat de 
Hitler Poloniei, căreia, deşi îi recunoaşte dreptul la o ieşire la mare, constată că 
ea trebuie să se facă prin teritoriul german. 

După întrevederea din urmă cu ministrul Afacerilor Străine, ambasadorul 
Franţei constată că presa a avut o atitudine corectă. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică, confidenţial. 13.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 280–282 
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254 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VASILE STOICA,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 727, f. d. 
Înreg. la nr. 14 284, din 12 martie 1936 
Confidenţial. 

Cu referire la telegrama mea nr. 647, din 3 martie152. 
De aproximativ douăzeci de zile, cercurile militare, ale căror reprezentanţi în 

guvern sunt generalul Lukov, actual ministru de Război, şi generalul de rezervă 
Iovov, fost şef al Marelui Stat Major, actual ministru al Instrucţiunii, şi-au înteţit 
acţiunea pentru ca Bulgaria să denunţe restricţiile militare impuse de Tratatul de la 
Neuilly. Generalul Lukov, în şedinţele Consiliului de Miniştri din 27 februarie şi 
2 martie, a insistat pentru o astfel de denunţare, cerând ca ea să fie făcută în 3 
martie şi argumentând că, primo, onoarea Bulgariei cere egalitatea cu ţările 
învecinate, secundo, armata, care totdeauna a luptat împotriva restricţiilor, ar primi 
o satisfacţie, iar spiritul ei de devotament către tron şi guvern ar creşte, tertio, o 
sporire pe faţă a armatei ar da posibilitatea de existenţă şi de perfecţionare a unui 
număr mai mare de ofiţeri şi ar calma definitiv frământările. Kioseivanov s-a opus 
oricărei declaraţii, arătând că aceasta ar pune Bulgaria în conflict grav cu 
Societatea Naţiunilor, cu Franţa şi cu Înţelegerea Balcanică şi că situaţia economică 
şi militară a Bulgariei nu permite provocarea niciunui conflict. Domnia Sa s-a 
declarat de acord cu sporirea cadrelor armatei, cerând însă ca aceasta să se facă fără 
zgomot şi fără provocări şi în limitele posibilităţilor financiare ale statului. 

Consiliul de Miniştri, în 2 martie, a decis astfel ca a doua zi, 3 martie, să nu 
se facă declaraţia propusă, ci numai declaraţia de suprimare a ligilor militare, 
făcându-se astfel apel la patriotismul şi disciplina ofiţerimii şi a armatei; a decis 
însă, în acelaşi timp, spre a satisface cercurile ofiţereşti, să ridice cât se poate de 
mult, dar sub prudentă camuflare, efectivele militare şi a însărcinat pe generalul 
Lukov cu pregătirea unui proiect de lege în acest sens, indicându-i, totodată, ca formă 
trecerea sub ordinele Ministerului de Război a tuturor serviciilor de pază din Bulgaria. 

În urma acestor decizii – şi cum ştirea despre denunţarea restricţiilor militare 
se răspândise –, Kioseivanov a chemat la miezul nopţii pe corespondentul Agenţiei 
Havas, rugându-l să telegrafieze la Paris că ştirea nu corespunde adevărului. 

Astfel, declaraţia nu s-a mai făcut; generalul Lukov, în 3 martie, a putut da 
expresie sentimentelor sale faţă de aliaţii victorioşi în marele război declarând, în 
discursul său că pentru a învinge nu le-a trebuit bravură, ci „şiretenie, minciună şi 
laşitate”, iar ziarul de limbă franceză al Guvernului, „La parole bulgaire”, relevând 
teoria că „forţa este cea mai bună garanţie a ordinii şi a păcii”, a ţinut să accentueze 
că „în momentul în care toată lumea caută să-şi satisfacă necesităţile de securitate 
prin propriile sale mijloace, se pune întrebarea dacă e logic şi just ca unele state să 
                                 

152 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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fie lipsite de dreptul de a-şi asigura ele însele apărarea, să fie ţinute într-o stare de 
neputinţă şi să fie transformate, prin urmare, într-un pericol permanent pentru pace”. 

Generalul Lukov lucrează acum la redactarea noii legi. Ca bază, a luat o 
propunere a sa de acum o lună despre reorganizarea jandarmeriei. 

Conform informaţiilor ce am din foarte bună sursă, proiectul prevede 
gruparea într-un singur corp de poliţie a tuturor serviciilor de pază: jandarmerie 
rurală, poliţie orăşenească, gardă financiară, gardă forestieră, gardă a câmpurilor. 
Corpul acesta va sta sub ordinele directe ale ministrului de Război; din unităţile lui 
unele vor fi repartizate, după necesitate şi specialitate, ministerului de Interne 
pentru serviciul de jandarmerie rurală şi de poliţie orăşenească, ministerului de 
Finanţe pentru serviciul de gardă a accizelor şi ministerului Agriculturii pentru 
paza câmpurilor şi pădurilor. Corpul nu va putea face decât serviciul de pază; 
pentru celelalte servicii – reglementarea circulaţiei, încasări, amenzi, plantaţii etc.  
– ministerele, oraşele şi comunele vor avea personal separat civil. Viaţa corpului va 
fi strict militară. Efectivele lui se vor recruta exclusiv dintre tinerii care şi-au 
terminat serviciul militar; gradele inferioare vor fi luate din subofiţerii armatei; 
ofiţerii, mari şi mici, vor fi aleşi din corpul ofiţeresc. Numirea şi concedierea 
tuturor gradelor se va face, exclusive, de către Ministerul de Război. 

Serviciul în acest scop va fi, deci, asemănător serviciului de anul al doilea şi 
al treilea în corpul nostru de grăniceri: o parte a soldaţilor armatei, după ce-şi vor fi 
terminat serviciul de 18 luni în cadrele regimentelor, vor fi trecuţi în cadrele 
corpului de poliţie, făcând servicii de pază, îşi vor perfecţiona, în acelaşi timp, 
instrucţia militară. 

Direcţia actuală a poliţiei, care va rămâne în fiinţă în cadrul ministerului de 
Interne, nu va mai avea decât secţia de urmăriri şi secţia criminală, care au caracter 
civil şi sunt considerate incompatibile cu caracterul militar al corpului nou format. 

Se procedează, deci, după aceeaşi metodă pe care au urmat-o germanii cu 
înfiinţarea trupelor lor de poliţie. 

Luând ca bază personalul existent al serviciilor de pază, noul corp de poliţie va 
cuprinde: poliţie maritimă şi fluvială – 1 200, poliţie orăşenească – 7 000, jandarmerie 
rurală (pedestră şi călare) – 7 000, gărzi forestiere – 1 800, gărzi de câmp – aproximativ 
8 000, deci, un total de aproximativ 25 000 de oameni. 

Adaug la cele de mai sus că acum trei luni unităţile de muncă obligatorie, 
deşi acestea figurează în bugetul ministerului lucrărilor publice, au fost trecute 
definitiv sub ordinele ministerului de război în cadrul căruia s-a înfiinţat, sub 
comanda generalul activ Nicolov, un inspectorat special pentru repartizarea lor la 
muncă şi pentru instrucţia lor militară. 

Astfel, după promulgarea legii pentru înfiinţarea corpului de poliţie, armata 
bulgară va dispune de următoarele forţe sub arme: 33 000 armata regulată, 20 000 
unităţile muncii obligatorii, 25 000 noul corp de poliţie: un total de aproximativ 
78 000 de oameni. Socotind că la Conferinţa dezarmării Bulgaria a cerut să i se 
încuviinţeze menţinerea unei armate de 60 000 de oameni, actualele ei forţe întrec 
cu 15–20 000 de oameni chiar şi cifra solicitată. 
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În orice caz, dacă, deocamdată Guvernul bulgar n-a putut denunţa restricţiile 
militare ce i-au fost impuse prin Tratatul de la Neuilly, decizia sa de a înfiinţa un 
corp de poliţie de peste 20 000 de oameni, sub ordinele ministrului de Război, deci 
încadrat armatei, este o măsură de sporire a efectivelor armate peste limitele 
stabilite de tratat. 

Voi urmări îndeaproape desfăşurarea acestei chestiuni. Împreună cu celelalte 
violări ale clauzelor militare – serviciul militar obligatoriu, sporirea cadrelor 
armatei, înarmarea cu tancuri şi aeroplane militare – ea va putea, eventual, forma 
subiectul unui demers colectiv. 

Stoica 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Marele Stat Major; Dir. politică. 

AMAE, Fond 71 Bulgaria, vol. 11, f. 23–26 

255 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 789, din 13 martie 1936, ora 12.45 
Înreg. la nr. 14 509, din 13 martie 1936 

Oferta de pact de neagresiune făcută prin memoriul său de Hitler Lituaniei a 
fost primită în cercurile oficiale de aici cu mare neplăcere. Politica Poloniei faţă de 
Lituania se bazează pe duşmănia dintre Germania şi această ţară şi pe credinţa că o 
apropiere între ele nu va putea avea loc. Polonia credea că timpul lucrează pentru 
ea în Lituania şi că, prigonită de Germania şi temându-se de Rusia, Lituania va 
sfârşi prin a se resemna la situaţia ce i-a fost creată de Polonia, şi în politica sa 
generală va accepta tutela poloneză. 

Polonia nu a voit să se gândească la mijloacele comerciale şi economice ale 
Germaniei care, oricât de slăbită ar fi de criza grea prin care trece, poate oricând 
aduce Lituania în zona de influenţă a ei economică. Recentele negocieri comerciale 
între Germania şi Lituania au fost prima dezminţire a acestei iluzii. 

Actuala ofertă de pact de neagresiune este o nouă contrazicere a politicii 
poloneze în Lituania. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra, domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 13.III.1936. 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 65 
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256 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 575, din 13 martie 1936, ora 13.00 
Înreg. la nr. 14 511, din 13 martie 1936 

Impresia pe care am cules-o adineauri la Quai d’Orsay este a unui sentiment de 
înviorare şi oarecum de încredere în viitor, aceasta datorită ştirilor ce s-au primit de la 
Londra în legătură cu întrunirea de mâine. Convorbirile preliminare şi contactul avut 
dintre reprezentanţii ţărilor direct interesate sau chemate prin reprezentanţii lor a găsi o 
ieşire onorabilă şi asigurătoare, totodată, la greaua problemă pusă de brutala diplomaţie 
germană, par a fi calmat în parte alarma din primele clipe. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 13.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 298 

257 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 576, din 13 martie 1936, ora 13.10 
Înreg. la nr. 14 514, din 13 martie 1936 

De la şedinţa de ieri a Senatului, când s-a discutat ratificarea Pactului franco-
sovietic şi, [de] asemenea, din diversele convorbiri avute acolo cu unii senatori, am 
păstrat impresia că, dacă nu ar fi survenit bomba germană de la 7 curent153, ar fi 
fost viu atacat fără ca ratificarea să fie însă pusă în pericol, iar votul ar fi fost mai 
puţin masiv decât acel de 227, obţinut ieri, şi căruia nu i s-au opus decât 48 de 
senatori, alţi 34 mulţumindu-se a se abţine. Această ratificare, prevăzută de mult, 
nu mai poate însă influenţa în nimic sau în rău atitudinea lui Hitler şi nici 
convorbirile în curs de la Londra. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 13.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 299 
                                 

153 Referire la remilitarizarea Renaniei. 
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258 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 462, din 13 martie 1936, ora 15.00 
Înreg. la nr. 14 705, din 14 martie 1935 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine m-a convocat şi mi-a 
comunicat următoarele: 

Legaţiile Turciei din străinătate au informat Guvernul turc că Agenţia Havas 
a publicat un pretins comunicat asupra consfătuirii pe care Excelenţa Voastră a 
avut-o la Geneva cu reprezentanţii locali ai Micii Înţelegeri şi ai Înţelegerii 
Balcanice. Acest comunicat, pe care Agenţia Havas nu l-a transmis şi la Ankara, 
spune că cele două Înţelegeri, în reuniunea ţinută sub preşedinţia Excelenţei 
Voastre, ar fi aprobat fără rezerve atitudinea Franţei şi Belgiei şi înţeleg să apere 
prin toate mijloacele aplicarea tratatelor, inclusiv a celui de la Locarno. 

Guvernul turc consideră că un asemenea comunicat nu a existat şi nici nu 
putea să existe deoarece o reuniune regulată între toţi reprezentanţii calificaţi ai 
Înţelegerii Balcanice, convocaţi de preşedinte, nu a avut loc. 

Textul publicat de Agenţia Havas nu corespunde punctului de vedere al 
Guvernului turc şi grec şi, desigur, nici aceluia al României şi Iugoslaviei deoarece 
din el rezultă că Înţelegerea Balcanică ar merge până la război pentru apărarea 
Pactului de la Locarno. Guvernul turc consider, deci, că se află în faţa unei 
manevre a Agenţiei Havas şi a unor cercuri care tind să exploateze o pretinsă 
hotărâre a Înţelegerii Balcanice pentru a influenţa deliberările semnatarilor Pactului 
de la Locarno şi ale Consiliului. Nu înţelege a se lăsa antrenată fără ştirea şi 
consimţământul său la complicaţii grave şi, nedorind a pierde niciun moment 
pentru a pune lucrurile la punct, mi-a spus secretarul general, Ministerul Afacerilor 
Străine a dat o dezminţire categorică prin Agenţia Anatolia, în care se opune 
încercării de a se crea în privinţa Turciei şi Înţelegerii Balcanice fapte îndeplinite. 

Comunicări similare au fost făcute colegilor mei iugoslav şi grec. 
Rog binevoiţi a-mi da instrucţiuni. 
Prezenta telegramă a fost transmisă în duplicat Excelenţei Sale, domnului 

ministru Titulescu. 

Filotti 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinet; în copie, MSR; Pr. C.; Arhiva Dir. Cabinet. 13.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 289–291 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 349

259 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 660, din 13 martie 1936, ora 16.18 
Înreg. la 14 712, din 14 martie 1936 
Strict confidenţial. 

Pentru domnul ministru Titulescu. 
Cred că s-au transmis Excelenţei Voastre ultimele telegrame adresate 

Ministerului, în care se informează zilnic evoluţia situaţiei văzute de la Berlin. 
Atitudinea fermă a Franţei şi a aliaţilor săi a determinat un sentiment de adâncă 
preocupare în cercurile conducătoare germane. Unui înalt funcţionar de la Auswärtiges 
Amt i-a scăpat ieri, într-o conversaţie privată ce am avut cu el, că dacă Hitler ar 
vedea oarecare bunăvoinţă din partea Franţei este probabil că ar consimţi la 
anumite concesii în sensul propunerilor domnului Eden. 

Şi acum, în mod cu totul confidenţial, cu rugămintea de a păstra această 
informaţie numai pentru Excelenţa Voastră: 

Nu ştiu dacă colegii mei, reprezentanţi ai Micii Înţelegeri şi ai Înţelegerii 
Balcanice, reprezintă opinia guvernelor lor, constat însă la ei părerea că este 
absolut necesar să se păşească la negocieri cu Germania, lăsând pe planul al doilea 
chestiunile de drept şi moral internaţional. Mastný pare a reprezenta chiar punctul 
de vedere al domnului Beneš. Singur, ambasadorul Franţei vede într-o atitudine 
şovăitoare primejdie pentru ideea organizării păcii [pe] principiile fundamentale ale 
Societăţii Naţiunilor. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; la Londra, domnului ministru Titulescu; domnului director politic. 
16.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 294–295 
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260 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 330, din 13 martie 1936, ora 19.30 
Înreg. la nr. 14 704, din 14 martie 1936 

Informaţiile diplomatice engleze din Londra asupra atitudinii Italiei faţă de 
ocuparea zonei demilitarizate, cât şi faţă de conflictul din Abisinia concordă în 
întregime cu tot ce v-am raportat în cursul săptămânii acesteia. 

Dintr-o lungă conversaţie cu Sir Eric Drummond reţin: 
1. Adâncă îngrijorare faţă de situaţia creată de Germania. 
2. Impresia personală că opinia publică engleză nu este deloc sensibilă la 

calificarea de agresiune a contravenţiei la articolele 42 şi 43 din Tratatul 
de la Versailles, că nu ar reacţiona decât la o agresiune teritorială, că a 
fost impresionată de perspectiva întoarcerii Germaniei în Liga Naţiunilor 
şi că este favorabilă unor negocieri. În aceste condiţii, Sir Eric 
Drummond nu crede că Guvernul englez ar putea urma Franţa cu toate 
exigenţele ei şi, în special, în ce priveşte asistenţa mutuală prevăzută de 
articolul 4 al Tratatului de la Locarno. 

3. Convingerea că Hitler nu va ceda în niciun caz, chiar în mod formal. 
4. Temerea, în fine, că, dacă divergenţa dintre Franţa şi Anglia ar duce la o 

ruptură între cele două ţări şi ar fi urmată de o ieşire a Franţei din Ligă, 
reacţia produsă ar putea împinge „la o înţelegere cu alţii”. 

În ce priveşte conflictul italo-abisinian, Sir Eric Drummond nu este convins 
că victoriile militare italiene sunt de natură a constrânge pe Negus să cedeze. Are 
impresia, pe care nu o împărtăşesc, că italienii sunt foarte îngrijoraţi de această 
perspectivă. Este însă încredinţat că Italia nu-şi va executa obligaţiile de la Locarno 
decât în măsura avantajelor obţinute în conflictul său cu Abisinia. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra, domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 14.III.1936. 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 105–106 
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261 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 463, din 14 martie 1936, ora 02.30 
Înreg. la nr. 14 727, din 14 martie 1936 

Cu ocazia întrevederii de azi, secretarul general al Ministerului Afacerilor 
Străine mi-a dat următoarele precizări asupra punctului de vedere turc faţă de 
situaţia creată prin denunţarea Tratatului de la Locarno. A declarat că ele exprimă 
opinia ministrului Tevfik Rüstü Aras şi instrucţiunile cu care a plecat: Guvernul 
turc nu crede posibilă nicio soluţie, fără ca Germania să dea garanţii complete de 
securitate. Aceste garanţii nu pot fi discutate fără retragerea trupelor germane din 
zona demilitarizată. Securitatea trebuie să fie generală, adică să nu excludă nici 
URSS, nici Cehoslovacia şi nici Austria. Niciun colţ din Europa nu trebuie lăsat 
deschis războiului. Turcia crede că trebuie să se ajungă la o înţelegere pe baza 
principiului „securitate în egalitate” spre a se evita un război. 

Fiind sesizat, pe baza articolului 4 din Acordul de la Locarno, Consiliul 
Societăţii Naţiunilor s-ar putea limita la constatarea violării acordului, lăsând 
puterilor garante sarcina obligaţiilor de asistenţă asumate. Aceasta ar risca însă să 
ducă la război. De aceea, rolul Consiliului trebuie să fie concilierea a cărei primă 
condiţie este satisfacerea cererii franceze de evacuare a zonei Rinului. Sancţiunile 
colective nu ar putea fi aplicate decât în baza articolului 16 şi 17 din Pact. Pentru 
aceasta ar trebui să existe agresiune. Or, Guvernul turc nu crede că ocuparea zonei 
demilitarizate poate fi calificată drept agresiune. Este nevoie de prudenţă, a spus 
secretarul general. În acţiunea sa, Rüstü Aras va ţine, bineînţeles, seama de 
desfăşurarea dezbaterilor şi de consultările ce va avea cu colegii săi, instrucţiunile 
neputând prevedea toate eventualităţile. Concepţia aceasta mioapă denotă că Turcia 
doreşte să rămână departe de conflictul franco-german. Ea nu se consideră legată 
de Franţa şi nu voieşte să compromită legăturile economice cu Germania. Faţă de 
interesele noastre şi ale păcii europene, lucrul dă serios de gândit. Ţin să semnalez 
Excelenţei Voastre cele ce preced în vederea conversaţiilor ce ar avea, desigur, cu 
Tevfik Aras. 

Prezenta telegramă a fost transmisă în duplicat Excelenţei Sale, domnului 
ministru Titulescu. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; Dir. politică. 15.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 139–140 
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262 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 464, din 14 martie 1936, ora 09.40 
Înreg. la nr. 14 722, din 14 martie 1936 

Prezenta telegramă a fost transmisă domnului ministru Titulescu. 
Ca urmare la telegrama mea nr. 462154. 
Comunicatul Guvernului turc spune: „Agenţia Anatolia crede a şti că nicio 

informaţie în sensul comunicatului Agenţiei Havas n-a fost primită la Ankara. Se 
poate deduce, deci, că acel comunicat este sau denaturat sau inventat în întregime. 
În orice caz, nicio minte cu judecată nu ar putea admite că Turcia ar putea printr-un 
fapt împlinit să fie adusă să asume angajamente neavând cunoştinţa Guvernului 
central”.  

La citirea textului, am declarat secretarului general al Ministerului Afacerilor 
Străine că, deşi nu cunosc ce s-a întâmplat la Geneva, trebuie să fac rezerve asupra 
comunicatului, care va da impresia regretabilă a unui dezacord. Mi-a spus că nu 
urmăreşte decât dezavuarea Agenţiei Havas şi că rămâne la părerea sa. L-am făcut 
să observe că nu am fost consultat asupra textului, ci numai chemat spre a lua 
cunoştinţa de el. 

Filotti 
[Note marginale:] 
În copie, MSR; Pr. Cons; Arhiva Dir. Cabinetului. 19.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 139–140 

263 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 577, din 14 martie 1936, ora 14.00 
Înreg. la nr. 14 771, din 15 martie 1936 

Ştirile de la Londra, unele cu caracter oficial, ce am transmis ieri seara, 
telefonic, fac azi obiectul demoralizării presei şi a cercetării înfrigurate a 
oficialităţilor rămase la Paris, dar în neîncetat contact cu delegaţii de la Londra. 
                                 

154 Vezi documentul nr. 258. 
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Scurta notă dată publicităţii ieri seară de Comitetul restrâns al reprezentanţilor 
statelor semnatare ale Pactului de la Locarno vorbeşte de o „apropiere satisfăcătoare a 
punctelor de vedere”, fără a preciza nimic altceva. 

Din câte aflu aici din izvor oficial, conchid că Guvernului englez îi repugnă a 
accede la cererea Franţei, de a se aplica sancţiunile prevăzute într-un asemenea caz, 
pe când delegaţii francezi persistă în a cere aplicarea lor, în cazul când Germania 
nu ar reveni într-o formă acceptabilă asupra brutalului său gest din 7 curent; [de] 
asemenea, se pare că englezii caută a găsi o formulă tranzacţională care ar da după 
părerea lor, garanţii suficiente Franţei faţă de o Germanie evident decisă, într-un 
viitor mai mult sau mai puţin apropiat, la acte de ostilitate şi anume semnarea unui 
pact aerian franco-belgiano-englez, care ar putea fi completat cu acordul comercial 
bilateral între aceste ţări. 

Şovăirea Guvernului englez încurajează atitudinea lui Hitler, ai cărui numeroşi 
emisari la Londra caută a face ingerinţe şi dau promisiuni a căror valoare ar trebui 
lămurită şi să fie suspectă englezilor. 

Pentru moment şi în rezumat, pentru aceia de aici, cele în curs la Londra sunt 
astfel socotite: convorbiri între locarnieni, expuneri, tatonări, propuneri şi, discret, 
bunele oficii ale unora din membrii Consiliului SN, baza de coordonare începând 
abia poate luni, însă nimeni nu-şi face iluzii asupra negocierilor, care sunt 
laborioase, dacă Guvernul englez nu va pricepe, în fine, care este calea sa din punct 
de vedere moral, cât şi măcar al siguranţei sale pentru viitor, dacă nu chiar a sorţii 
actuale a celorlalţi locarnieni. Pare-se, [de] asemenea, că Germania, mai curând 
decât se crede, va intensifica acţiunea duşmănoasă la adresa Sovietelor, şi punctul 
imediat nevralgic pentru un viitor gest de temut al ei apare tot mai mult a fi 
Cehoslovacia şi aceasta datorită tot Sovietelor. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 15.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 301–302 

264 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA TOKYO, GHEORGHE STOICESCU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

T. nr. 290, din 14 martie 1936, ora 20.05 
Înreg. la nr. 14 752, din 14 martie 1936 

Cercurile oficiale japoneze sunt sub impresia că cheia situaţiei europene este 
deţinută de Marea Britanie, care doreşte a evita conflictul. 
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În cazul unui conflict, însă, în care Rusia ar lua parte, Japonia ar încerca să 
profite de situaţie pentru a intensifica acţiunea de dominare a Chinei şi a-şi 
completa armamentul cât mai grabnic în vedere de a fi în măsură la un moment dat 
să ocupe Mongolia Exterioară, ceea ce ar duce la un război cu Rusia. 

Stoicescu 
AMAE, Fond 71 URSS, vol. 64, f. 133 

265 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 682, din 14 martie 1936 
Înreg. la nr. 15 654/1936 

Comunicatul de la Geneva din 11 martie (?) [sic!] 

Domnule Ministru, 

Alaltăieri seară, 12 martie, Agenţia Havas a telegrafiat la Atena următoarea 
ştire de la Geneva: 

„Hier après-midi, le Ministre des Affaires Étrangères de Roumanie, M. Titulesco, 
de passage à Genève, a présidé une conférence extraordinaire des représentants 
des États de la Petite Entente et de l’Entente Balkanique, en vue de prendre des 
décisions communes en présence de la situation qui s’est créée par l’entrée des 
troupes allemandes en Rhénanie. Ont pris part à cette conférence le Ministre de 
Yougoslavie, M. Subotitch, et les délégués permanents auprès de la Société des 
Nations, M. M. Kémal Ousmou de la Turquie, Heire Riss de la Tchécoslovaquie et 
Rossettis de la Grèce. À l’issue de la conférence, le communiqué suivant a été 
publié d’après l’Agence Havas: 

Les représentants des États de la Petite Entente et de l’Entente Balkanique 
réunis pour examiner la situation qui s’est créée en ces derniers jours ont déclaré 
à l’unanimité qu’ils approuvent absolument et sans aucune réserve l’attitude 
adoptée par la France et la Belgique après la dénonciation des traités qui ont été 
conclus après la guerre, y compris le Pacte de Locarno”.155 
                                 

155 Textul aşa-zisului comunicat al Micii Înţelegeri este următorul: „Les représentantes des 
cinq puissances ont été unanimes à approuver sans réserve l’attitude adoptée par la France et par la 
Belgique en présence de la violation du traité de Locarno et l’occupation par le Reich de la zone 
démilitarisée. La Petite-Entente et l’Entente Balkanique entendent défendre par tous les moyens 
l’application des traités, y compris celui de Locarno (La réunion a été présidée par M. Titulescu. Y 
assistaient outre M. Titulescu, M. M. Subotitch, ministre de Yougoslavie; Cemil Husnu, ministre de 
Turquie; Heiderich, conseiller à la légation tchécoslovaque de Berne; Bibica Rossettis, délégué de la 
Grèce”, AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 3. 
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În urma cererii preşedintelui Consiliului, ziarele nu publicară telegrama 
Agenţiei Havas – în afară de „Estis” care apare seara – decât ieri dimineaţa – el 
dorind a primi mai întâi lămuririle ce ceruse domnului Rossettis, delegatul Elladei 
pe lângă Societatea Naţiunilor. 

Într-adevăr, ieri dimineaţa telegrama apăru în presa ateniană, urmată de un 
comunicat al Guvernului elen şi oarecare scurte comentarii, al căror cuprins am 
onoarea a-l înainta Excelenţei Voastre aici alăturat, în traducere română. 

Comunicatul oficial a fost întocmit în felul următor: 
„Privitor la comunicatul Agenţiei Havas asupra schimbului de vederi care a 

avut loc la Geneva între reprezentanţii Micii Înţelegeri şi ai Înţelegerii Balcanice, 
ni se comunică din izvor autorizat că la această conferinţă nu luase parte delegatul 
elen, domnul Politis, care nu se afla la Geneva. 

Întâmplarea a făcut ca reprezentantul permanent al Elladei la Societatea 
Naţiunilor, domnul Rossettis, ducându-se să facă o vizită domnului Titulescu, fost 
preşedinte al Înţelegerii Balcanice, a fost de faţă la aceste convorbiri. 

Când a luat cunoştinţă de comunicat, domnul Titulescu îi dădu lămurirea că 
era vorba de o simplă comunicare către presă a părerilor sale personale. 

De altfel, nu era cu putinţă ca un reprezentant al Elladei să ia parte la un 
comunicat oficial al Înţelegerii Balcanice fără a avea instrucţiuni de la centru. De 
altminteri, astfel de instrucţiuni nu au fost date”. 

Rugat, ieri seară, de către secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine 
spre a veni să-l văd, domnul Mavrudis a ţinut a-mi spune că preşedintele Consiliului 
se văzu cu atât mai mult silit de a da presei comunicatul de mai sus, cu cât tocmai 
zilele acestea opinia publică e din nou frământată de polemica ce s-a dezlănţuit din 
nou în jurul declaraţiei domnului Maximos, privitoare la îndatoririle Elladei faţă de 
Înţelegerea Balcanică (rog a se vedea raportul meu nr. 657156, din 12 martie 1936). 

„Poporul elen suferă îndeajuns de pe urma sancţiunilor ce am fost siliţi a lua 
împotriva Italiei, adăugă domnul Mavrudis, şi în vremea din urmă era destul de 
îngrijorat de putinţa izbucnirii unui conflict italo-britanic în Mediterana Răsăriteană. 

Vă puteţi închipui teama de care ar fi el cuprins de a se vedea împins la 
sancţiuni sau chiar la un război împotriva Germaniei! Aţi văzut comentariile presei 
de azi-dimineaţă asupra aşa-zisului comunicat de la Geneva. Am fost dar siliţi a 
linişti pe cât cu putinţă opinia noastră publică şi a nu o lăsa să cadă pradă acestor 
comentarii. 

Guvernul şi cercurile noastre politice ştiu prea bine că un asemenea comunicat 
nu putea fi întocmit, nici dat presei de către domnul Titulescu. Dar restul ţării?”. 

Am răspuns – între altele – colegului meu că Guvernul ar putea arăta opiniei 
publice că Înţelegerea Balcanică, aprobând pe deplin atitudinea Franţei şi a Belgiei, 
nu înţelege a merge în război alături de ele împotriva Germaniei, dar că e strâns 
legat de Franţa şi Belgia în chipul în care ele au protestat faţă de denunţarea brutală 
a unui tratat iscălit de Germania fără nicio constrângere. Şi am credinţa că niciun 
stat civilizat nu poate a nu fi alături de Franţa şi Belgia într-o astfel de împrejurare. 
                                 

156 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Binevoiţi, vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea prea înaltei mele 
consideraţii. 

Langa-Răşcanu 

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 6, f. 27–29 

266 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 468 din 15 martie 1936, ora 00.10 
Înreg. la nr. 14 761, din 15 martie 1936 
Secret. 

Ca urmare la telegrama mea nr. 368157. 
Ministrul Afacerilor Străine mă informează că, în urma invitaţiei transmise de 

ministrul Turciei la Bucureşti, Guvernul român s-ar fi declarat de acord a trimite la 
Ankara un delegat al Marelui Stat Major pentru un nou schimb de vederi cu privire 
la convenţia militară. 

Data care ar conveni Marelui Stat Major turc ar fi între 20 şi 25 martie.  
Binevoiţi, vă rog, a confirma. 

Filotti 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 145 

267 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 467, din 15 martie 1936, ora 00.33 
Înreg. la nr. 14 760, din 15 martie 1936 

Iugoslavia a comunicat aici că, date fiind pierderile suferite prin sancţiunile 
contra Italiei şi volumul comerţului său cu Germania, ar dori să evite sancţiunile 
economice. 
                                 

157 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Conform punctului de vedere expus ieri, Turcia a răspuns că este şi ea opusă 
sancţiunilor. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra, domnului ministru Titulescu; domnului director politic. 
15.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 142 

268 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Londra 
T.158 f. n., din 15 martie 1936, ora 20.05 
Înreg. la nr. 14 865, din 16 martie 1936 

Rezultatul negocierilor de la Londra în timpul primelor trei zile este nul. Prima 
zi, adică joi, delegaţii şi-au exprimat punctul de vedere al lor şi s-a constatat că nu sunt 
deloc apropiate. În ziua de vineri, preşedintele van Zeeland, a făcut o propunere scrisă 
care să servească de bază de discuţie comună. Francezii au fost jigniţi de propunerile 
lui van Zeeland, deoarece el a cerut ca, în concomitent cu trimiterea la Curtea 
Permanentă de Justiţie de la Haga a chestiunii compatibilităţii între Pactul de la 
Locarno şi Pactul franco-sovietic, să înceapă şi negocieri asupra propunerilor lui Hitler.  

În cursul şedinţei Comitetului locarnian de sâmbătă s-au înlăturat propunerile 
lui van Zeeland şi se aşteaptă desfăşurarea dezbaterilor în faţa Consiliului Societăţii 
Naţiunilor, precum şi răspunsul Germaniei la invitaţia de a participa pentru ca să se 
continue cu examenul problemei. De fapt, Franţa a voit să câştige timp pentru ca 
membrii Consiliului Societăţii Naţiunilor, prin conversaţiile lor cu oamenii politici 
britanici, să schimbe atmosfera. Ea nu s-a înşelat, deoarece în ultimele zile, după 
afirmaţiile englezilor chiar, se constată un reviriment favorabil Franţei. 

Am întrebat care sunt cererile pe care le face Franţa Angliei. Ni s-a răspuns 
foarte detaliat, expunându-ni-se programul conform căruia Franţa îşi propune să 
lucreze în şedinţele viitoare. El se poate rezuma în următoarele puncte: 

1. Recunoaşterea menţinerii Pactului de la Locarno cu toată repudierea 
Germaniei. 

2. Trimiterea la Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională de la Haga a 
chestiunii incompatibilităţii Pactului franco-sovietic cu Pactul de la 

                                 
158 Documentul a fost publicat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 

p. 722–723. 
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Locarno, bineînţeles cu condiţia ca Germania să-şi ia angajamentul că 
dacă Curtea Permanentă de la Haga, constată că nu există incompatibilitate 
[ca] să-şi retragă trupele şi să respecte în întregime Pactul de la Locarno. 

3. Constatarea, de către Consiliul Societăţii Naţiunilor, a violării Pactului de 
la Locarno. 

4. Invitarea Germaniei de către Consiliul Societăţii Naţiunilor de a accepta 
Curtea Permanentă de justiţie de la Haga şi cererea de măsuri 
conservatorii în timpul judecăţii, ca, de pildă, retragerea la 25 kilometri a 
trupelor de la fruntarie şi reducerea simbolică a ocupaţiei. 

5. Dacă Germania acceptă aceste condiţii, se va negocia cu ea şi nu numai 
cu puterile vecine ei, dar cu toate puterile interesate, [de] un regim de 
securitate europeană. 

6. Angajamentul de pe acum al garanţilor Pactului de la Locarno că, dacă 
Germania refuză a accepta, ei vor lua toate măsurile financiare şi altele 
pentru a o constrânge să accepte. 

7. Dacă Anglia nu poate să-şi îndeplinească actualmente obligaţiile 
rezultând din Pactul de la Locarno deoarece armamentul ei este în curs 
de completare, se va recurge la sancţiuni economice, iar în schimbul 
sancţiunii militare imediate Franţa cere acorduri militare între cele două 
State Majore şi stabilirea de pe acum a unor detaşamente britanice de-a 
lungul frontierelor Franţei. Ce va ieşi [de] pe urma acestor cereri, nimeni 
nu poate prevede, după cum nu se poate prevede nici în ce măsură vor fi 
ele modificate. 

Titulescu 
[Note marginale:] 
Numai pentru Carol al II-lea şi preşedintele Consiliului de Miniştri. 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 253–2 254 

269 
BULETINUL DIRECŢIEI POLITICE 

A MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE 

Nr. 5, din 15 martie 1936 
Înreg. la nr. 14 716, din 15 martie 1936 

Ocuparea zonei demilitarizate 

Legaţia noastră din Berlin ne informează că hotărârea de a ocupa zona 
demilitarizată a fost precedată de o mare luptă între domnii Göring, Goebbels şi 
von Ribbentrop, pe de-o parte, şi domnii von Neurath şi general von Blomberg, pe 
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de alta. Primii trei, susţinând că, dată fiind iminenţa alegerilor în Franţa, conflictul 
italo-abisinian, starea de nepregătire a Marii Britanii şi dificultăţile din Extremul 
Orient, Germania nu se expune la riscuri prea grave, au sfătuit pe Führer să 
procedeze în felul cunoscut. Ministrul Afacerilor Străine şi ministrul Armatei însă, 
temându-se în special de reacţia opinie britanice, au cerut mărginirea la un act 
diplomatic. Domnul Göring a reuşit însă să-l convingă pe generalul Blomberg, 
astfel încât domnul von Neurath a fost şi el nevoit a se înclina. Domnia Sa 
continuă, însă, ca şi generalul von Fritsch, ca şi doctorul Schacht, să fie din tabăra 
celor care, dacă aprobă denunţarea tratatului şi găsesc foarte dibace partea 
constructivă din discursul domnului Hitler, dezaprobă însăşi ocuparea zonei 
(Această ocupare, de altminteri, departe de a avea caracterul simbolic de care 
vorbea domnul von Neurath, a fost efectuată de peste 50 000 de oameni, mai ales 
cu unităţi motorizate). 

Ceea ce este sigur însă, afirmă la Berlin persoanele autorizate, este că armata 
n-ar mai putea sub niciun cuvânt să fie retrasă din zonă, chiar cu riscul unui 
conflict militar.  

Cu privire la motivele reocupării zonei şi la propunerile făcute de domnul 
Hitler în memorandumul din 7 martie, cercurile oficiale germane dau următoarele 
precizări: 

Ocuparea a fost imediată deoarece Führer-ul, instruit de experienţă, a voit să 
evite discuţii sterile care ar fi ţinut luni de zile. S-a urmărit o soluţie rapidă, care să 
dea posibilitatea de a se purcede imediat la opera constructivă. Aceasta are 
următoarele caractere: 

1) Oferta de pacte de neagresiune este adresată tuturor vecinilor 
Germaniei, deci şi Cehoslovaciei, Austriei şi chiar Danemarcei. 

2) Germania consideră ca denunţat numai Pactul renan. Celelalte pacte 
semnate la Locarno cu Cehoslovacia, Polonia şi Belgia rămân în 
vigoare, iar propunerea domnului Hitler de a încheia un nou pact renan 
echivalează, în realitate, cu reînvierea vechiului Pact de la Locarno, 
minus zona demilitarizată şi plus eventuala participare a Olandei. 

3) Germania nu pune nicio condiţie pentru a se întoarce la Societatea 
Naţiunilor. Domnul Hitler a exprimat numai dorinţa ca, ulterior 
întoarcerii Germaniei, să se caute o soluţie pentru disjungerea Pactului 
Societăţii Naţiunilor de Tratatul de la Versailles şi pentru rezolvarea 
problemei coloniale. 

4) Propunerea creării unei duble zone demilitarizate lăsată la libera 
apreciere a Franţei. Germania nu va admite însă nicio tranzacţie decât 
pe picior de perfectă egalitate. 

5) Ştirea relativă la denunţarea statutului fluviilor internaţionale este inexactă. 

Legaţia noastră din Londra ne informează că ştirea denunţării de către 
Germania a Pactului de la Locarno a fost primită de cercurile oficiale britanice cu 
un sentiment de adâncă reprobare pentru brutalitatea procedeului şi pentru politica 
faptului împlinit practicată de Berlin. Pe de altă parte, se recunoaşte, însă, că 
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propunerile domnului Hitler sunt concepute într-o formă care trădează dorinţa de a 
ţine seama de sensibilitatea opiniei publice şi de dezideratele politice ale 
Guvernului britanic. Dovadă sunt propunerea Pactului aerian, manifestarea dorinţei 
de întoarcere la Geneva, în sfârşit discreţia pusă în evocarea chestiunii coloniale. 

Faptul că Consiliul Societăţii Naţiunilor s-a întrunit la Londra se explică în 
cercurile oficiale prin următoarele consideraţii: 

1) Dorinţa negociatorilor britanici de a pune în contact direct pe reprezentanţii 
francezi cu întregul guvern britanic. 

2) Credinţa că Germania ar participa mai uşor la o întrunire a Consiliului 
ţinută la Londra decât la Geneva. 

3) Dorinţa Marii Britanii de a juca un rol de mediator. 

Legaţia noastră din Bruxelles ne informează că primul ministru belgian, în 
conversaţiile avute cu ambasadorii străini, s-a arătat indignat de procedeele 
germane, luând noile propuneri ale domnului Hitler drept o „glumă sinistră”, când 
se vede cum practică Germania respectul semnăturii sale. 

La Bruxelles se speră că Parlamentul va vota acum proiectul [de buget] 
militar; Marele Stat Major consideră însă că, faţă de noul gest al Germaniei, 
proiectul nu mai corespunde nevoilor actuale. 

Ministrul Olandei într-o mare capitală europeană a declarat colegului său 
român că, după toate probabilităţile, Olanda nu va subscrie la sancţiunile ce s-ar 
lua, eventual, împotriva Germaniei. De asemenea, va declina şi oferta domnului 
Hitler de a participa la un nou Locarno. 

După cum ne informează Legaţia noastră de la Haga, în cercurile oficiale 
olandeze se declară următoarele: 

1) Olanda, nefiind parte nici la Tratatul de la Versailles, nici la cel de la 
Locarno şi nefiind nici membră a Consiliului Societăţii Naţiunilor, 
priveşte actuala situaţie în spectatoare. 

2) Guvernul olandez consideră că există între gestul Germaniei, violând 
Pactul de la Locarno prin reocuparea zonei renane, şi cel al Italiei, 
atacând Abisinia o deosebire fundamentală. Dacă primul caz este un „act 
ostil” faţă de puterile garante sau semnatare ale Pactului de la Locarno, 
cel de-al doilea este o agresiune calificată care atrage aplicarea 
articolului 16 al Pactului. 

3) Articolul 16, negăsindu-şi aplicarea în cazul violării Pactului de la 
Locarno, Guvernul olandez nu vede posibilitatea ca Ţările de Jos să fie 
implicate în actualul diferend şi crede că va putea păstra o neutralitate 
completă, respectând, totuşi, pe deplin angajamentele luate faţă de 
Societatea Naţiunilor. 

Legaţia noastră din Roma ne informează că gestul Germaniei a provocat în 
opinia publică italiană o explozie de bucurie. Sentimentul general este că graţie 
acestei acţiuni, partida africană este de pe acum câştigată. Guvernul nu şi-a spus, 
încă, punctul de vedere, iar presa se abţine de la orice comentarii. Până în prezent 
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singura preocupare la Palazzo Chigi a fost de a dezminţi categoric orice conivenţă 
între Führer şi Duce. În fondul chestiunii, însă, atât Palatul Veneţia, cât şi Palatul 
Chigi păstrează o atitudine de expectativă absolută, astfel încât, ca şi domnul 
Cerutti la Paris, domnul Grandi va fi la Londra un simplu observator. Din punct de 
vedere juridic, totuşi, Guvernul italian îşi menţine opinia, comunicată la Berlin în 
vara trecută, ca răspuns memoriului francez, că Pactul de la Locarno şi Pactul 
franco-sovietic sunt compatibile. Cuvântul de ordine este: „nu există nicio atitudine 
italiană. Italia este spectatoare şi aşteaptă dezvoltarea evenimentelor. Nu i se poate 
cere, însă, să aplice sancţiuni Germaniei când ea însăşi este sancţionată şi nu 
trebuie uitat că în situaţia actuală Germania reprezintă pentru Italia singura piaţă 
importantă”. 

Există, totuşi, impresia că acest punct de vedere prea absolut va fi poate 
părăsit. În multe cercuri, chiar oficiale, începe să-şi facă drum ideea că interesul 
Italiei este de a sprijini acţiunea Franţei, şi că dacă încetarea sancţiunilor ar fi 
proclamată, Italia şi-ar putea îndeplini rolul european. Impresia la Palazzo Chigi 
este, însă, că din cauza atitudinii Marii Britanii, nu se vor aplica niciun fel de 
măsuri împotriva Germaniei şi că va prevala teza după care ocuparea zonei renane, 
deşi calificată, contractual, de „agresiune” prin liberul consimţământ al Germaniei, 
nu ar fi o cauză suficientă pentru aplicarea art. 16 al Pactului Societăţii Naţiunilor. 
Italia se teme că Marea Britanie nu va aplica sancţiuni Germaniei, menţinând însă 
pe cele împotriva Italiei, pe motivul că agresiunea italiană este manifestă, pe când 
cea germană este discutabilă. Pentru acest motiv se crede la Palazzo Chigi că 
Marea Britanie vrea să lichideze chestiunea germană pentru a-şi continua acţiunea 
împotriva Italiei şi că acesta este motivul real al amânării Consiliului celor 13. 

Legaţia noastră din Riga ne informează că, în aşteptarea evenimentelor, atât 
cercurile răspunzătoare, cât şi presa letonă au adoptat o atitudine rezervată. Se 
poate totuşi constata o oarecare admiraţie pentru dibăcia Germaniei şi o satisfacţie 
pentru instrucţiunile conciliante faţă de Lituania, exprimate în memorandumul din 
7 martie. 

La Helsinki, după cum ne informează Legaţia noastră, remilitarizarea zonei 
renane este considerată ca o sporire a prestigiului Germaniei ce contrabalansează 
succesul repurtat de URSS prin ratificarea Pactului franco-sovietic. Deşi se 
recunoaşte că constituie o violare a tratatelor, totuşi, gestul domnului Hitler este 
comentat favorabil. 

Legaţia noastră din Sofia ne informează că, în capitala bulgară, iniţiativa 
germană de la 7 martie a stârnit nu numai senzaţie, ci şi o mare bucurie. În cursul 
nopţii ce a urmat au avut loc la Ministerul Apărării Naţionale consfătuiri între 
primul ministru, ministrul de război, şeful Marelui Stat Major şi mai mulţi ofiţeri 
superiori. Militarii, în faţa cărora prestigiul Germaniei este din nou în creştere, 
doresc să împingă Guvernul pe o cale similară. Domnul Kioseivanov rezistă însă, 
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arătând că situaţia Bulgariei este alta decât a Germaniei şi că forţele ei nu-i permit 
aceeaşi atitudine. 

Cercurile politice cred că Franţa şi Italia, neavând o politică şi o acţiune 
unitară, vor fi nevoite să cedeze şi că scopurile Germaniei se vor realiza unul după 
altul. Părerea generală în lumea bulgară este că declaraţiile lui Hitler înseamnă 
începutul sfârşitului tratatelor de pace. 

Legaţia noastră de la Budapesta ne informează că în presa ungară au început 
să apară unele articole, în aparenţă inspirate, arătând că gestul german deschide 
statelor care nu posedă încă egalitatea de drepturi drumul ce asigură posibilitatea de 
a începe la un moment dat negocieri pe picior de egalitate. 

Ministrul nostru la Budapesta crede că domnul Gömbös este foarte doritor să 
urmeze pilda Germaniei şi să dobândească egalitate de drepturi, în mod unilateral, 
oferind totodată un simulacru de negocieri în vederea semnării unor pacte de 
neagresiune. 

Legaţia noastră din Roma este informată că ambasadorii sovietici la Paris, 
Londra şi Roma au primit instrucţiuni să declare guvernelor respective că URSS îşi 
va da în întregime concursul pentru executarea oricărei hotărâri a Consiliului 
asupra ocupării zonei demilitarizate. 

Conflictul italo-abisinian 

Legaţia noastră din Roma ne informează că Italia ar dori ca negocierile de 
pace să fie bilaterale, sediul conferinţei fiind în altă parte decât la Geneva. Pe de 
altă parte, Italia ar vrea să obţină asigurări că sancţiunile nu vor fi agravate. 

Cum însă nimeni nu a examinat până acum condiţiile de fond ale păcii, 
operaţiunile militare vor continua. E chiar probabil ca o ofensivă italiană să se 
producă în curând. 

Situaţia internă din Austria 

Dintre ultimele manifestări legitimiste ocrotite de guvern, Legaţia noastră din 
Viena ne semnalează serbarea aniversării de un an de la înfiinţarea batalionului de 
gardă, desfăşurată în prezenţa preşedintelui Republicii, precum şi propaganda 
desfăşurată – mai cu seamă în rândurile oştirii – pentru ridicarea unui monument 
împăratului Franz Iosif. 

Pe de altă parte, conducătorii legitimiştilor, pentru a lupta împotriva 
deprimării care ar fi putut lua naştere între partizanii lor – după convorbirile de la 
Paris şi Londra – au intensificat din nou activitatea lor. Tendinţele mai îndepărtate 
ale acestor cercuri au fost vădite într-o recentă cuvântare a baronului Wiesner, 
precum şi într-un articol apărut în „Neues Wiener Journal” sub iscălitura contelui 
von Polzer-Hoditz. Autorii acestor manifestări încearcă să arate că Austria are 
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nevoie neapărată, pentru consolidarea ei, de Restauraţie şi că nicio colaborare 
dunăreană nu s-ar putea înfăptui, chiar păstrând actualele autonomii naţionale, dacă 
prin rechemarea Habsburgilor nu se va da acestor ţări organul trebuincios de 
coordonare şi de îndrumare. 

Legaţia noastră ne mai face cunoscută dorinţa unor cercuri catolice de a-l 
vedea înlocuit de la conducerea mişcării legitimiste pe domnul Wiesner cu domnul 
Kimmel, conducător al Sturmschare-lor159 şi unul din cei doi locţiitori ai 
Principelui Starhemberg din fruntea miliţiei voluntare. În acest chip, s-ar înfăptui 
dorinţa acestuia din urmă de a încadra mişcarea legitimistă în frontul patriotic. 

În acelaşi timp, se observă o intensificare a propagandei naţional-socialiste 
sub forma unor manifestări sportive, încercări de reorganizare a unor grupări de 
militanţi, răspândire de broşuri şi manifeste, campanii de zvonuri împotriva 
Guvernului etc. Ultimele arestări operate printre naţional-socialişti au dovedit că au 
reînceput infiltrările în administraţie şi chiar în poliţie. Legaţia noastră socoteşte că 
motivele intensificării propagandei naţional-socialiste se datorează nemulţumirii 
domnului von Papen şi a Guvernului german de a vedea că politica de răbdare n-a 
dus la rezultate, nevoii de a înviora pe partizanii rămaşi cam dezorientaţi după 
această lungă perioadă de inactivitate şi dorinţei de a împiedica o cristalizare a 
situaţiei dunărene, în genere. 

Evenimentele din Japonia 

Legaţia noastră din Tokyo socoteşte că domnul Hirota, care a reuşit să 
formeze Cabinetul naţional cu personalităţi agreate de armată şi marină, este în 
măsură să inspire încredere, atât în afara ţării, cât şi înăuntrul ei. Totuşi, faţă de 
agitaţia din sânul armatei, se poate pune problema dacă domnul Hirota, cu toată 
abilitatea sa, va reuşi să pună stavilă propagandei ultranaţionaliste, în stare a 
provoca tulburări mai grave ca cele din 26 februarie. 

În legătură cu aceste evenimente, Legaţia din Haga ne comunică părerile 
cercurilor politice olandeze, care s-au arătat totdeauna bine informate asupra 
Extremului Orient. Pare a se desprinde impresia că, într-un viitor mai mult sau mai 
puţin apropiat, elementele ultranaţionaliste şi militare vor sfârşi prin a triumfa. 
Orientarea acestora pare a fi privită cu simpatie chiar de cercurile Ministerului 
Afacerilor Străine japonez. 

Privirile japoneze s-ar putea întoarce către Indiile Neerlandeze din necesitatea 
de a stăpâni petrolul necesar pentru flotă şi armată. Această teamă va face ca 
politica Olandei să se îndrepte cât mai mult pe calea securităţii colective şi a 
sancţiunilor 

AMAE, Fond 71 România, vol. 47, f. 303–312 
                                 

159 Grupe de asalt (germ.). Corect, Sturmscharen. 
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270 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 475, din 16 martie 1936, ora 02.15 
Înreg. la nr. 14 869, din 16 martie 1936 

În cercurile diplomatice domină părerea că, sub raportul chestiunii 
Strâmtorilor, Turcia n-a fost nemulţumită de gestul german. Deşi nu are intenţii să 
recurgă la un act unilateral, ea consideră că dispariţia unuia din motivele ce se 
opuneau înarmării zonei demilitarizate de la Dardanele va facilita o soluţie 
favorabilă ei. Se crede că Anglia ar fi dispusă să consimtă la suprimarea clauzelor 
militare din Convenţia Strâmtorilor în anumite condiţii. Franţa nu şi-a fixat încă 
atitudinea. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra, domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 16.III.1936. 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol.13, f. 147 

271 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 579, din 16 martie 1936, ora 19.54 
Înreg. la nr. 14 970, din 17 martie 1936 
Confidenţial. 

Conţinutul răspunsului trimis la Londra de către Guvernul german, la 
iniţiativa ce i s-a făcut telegrafic „de a participa ca parte contractantă la Pactul de la 
Locarno, la examinarea de către Consiliul SN a chestiunii supuse acestuia de 
guvernele francez şi englez” a produs, pare-se, acolo stupoare, iar aici, în unele 
cercuri, îngrijorare. 

Presa franceză de dimineaţă şi astă seară, totuşi, şi deşi ea comentează pe larg 
acel răspuns, în general, adoptă un ton relativ blajin şi pune în evidenţă, îndeosebi, 
răspunsul energic dat ieri seară de ministrul Afacerilor Străine reprezentanţilor 
presei care îi cereau părerea, mulţumindu-se mai mult a expune teoriile juridice şi a 
le comenta. Cuvântul de ordine din prima clipă „a nu îngreuna sarcina Guvernului, 
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nici a înăspri o situaţie gravă”, este respectat mai de toate ziarele. Îngrijorarea îşi 
face însă drum, şi de toţi se simte, aşa cum am spus ieri seară, că azi şi mâine sunt 
zile critice, pe care le socotesc ca atare mai mult decât aceea de 7 curent, când 
gestul brutal al Germaniei, de a intra în zone demilitarizată, a fost consemnat însă 
fără a merge mai departe. Atitudinea Guvernului englez azi nu mai surprinde aici 
pe nimeni şi este viu criticată. Aceea a Belgiei, pe care o semnalasem anticipat, 
începe a da naştere la comentarii acre, pe când mutismul Italiei, ţară, zic aici mulţi, 
nedreptăţită la Geneva, nu surprinde şi, finalmente, se contează pe ea. Semnalez că 
pentru mulţi repulsia, zice-se, a unei părţi a Consiliului SN de a lua atitudinea care 
ar trebui să fie a acestui for atunci, cum este cazul, când sunt texte precise, 
referitoare la fapte indiscutabile, pune în joc însăşi utilitatea şi existenţa SN şi, ca 
urmare, va prilejui pur şi simplu revenirea la sistemele alianţelor cu scopuri 
precise, iar în ceea ce priveşte necesitatea sporirii înarmărilor, ea nu mai face dubiu 
pentru nimeni (Semnalez, printre altele, că colegul meu cehoslovac foarte 
impresionat de brutalitatea germană, cât şi de nesolidarizarea Guvernului englez cu 
cel francez, abundă categoric în sensul de mai sus). 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 17.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 303–304 

272 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Londra 
T.160 nr. 49, din 17 martie 1936, ora 04.00, 
Înreg. la nr. 15 138, din 17 martie 1936 
Strict confidenţial. 

Numai pentru Majestatea Sa Regele şi primul ministru. 
Flandin a venit azi să mă vadă pentru a-mi spune că are impresia că Consiliul 

Societăţii Naţiunilor voieşte a atrage Franţa în cursa unor negocieri cu Germania, 
cu privire la răspunsul pe care aceasta l-a dat invitaţiei Consiliului. El nu poate 
accepta o asemenea situaţie. Franţa se găseşte în prezenţa celei mai evidente încălcări a 
Pactului de la Locarno. Şi, totuşi, de trei zile, Consiliul se ocupă în culise de ce 
                                 

160 Documentul a fost publicat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 
p. 724–725. 
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trebuie făcut pentru Germania, fără să se gândească că nu şi-a îndeplinit încă cu 
nimic datoria faţă de Franţa şi Belgia, ambele victimele ale unei intolerabile 
repudieri a Tratatului de la Locarno.  

Flandin mi-a cerut concursul pentru şedinţa de azi după-amiază şi nu s-a sfiit 
a declara că, dacă nu obţine satisfacţie, el va părăsi Consiliul şi va trimite în locul 
lui un decret de mobilizare a armatei franceze. Am întrebat pe Flandin dacă a avut 
o convorbire cu Eden în acest sens. El mi-a răspuns că nu. În consecinţă, am 
prevenit pe Eden de starea de spirit a lui Flandin şi am dat Franţei concursul ce mi-a 
cerut, intervenind şi relevând cu multă curtenie în ce priveşte Germania, dar 
arătând, în acelaşi timp, că constatarea călcării tratatului nu poate fi întârziată mai 
mult. Lupta a fost grea. Danemarca, Chile şi, spre sfârşitul dezbaterilor, Polonia au 
susţinut o teză care favoriza pe cea germană. În schimb, atitudinea lui Eden a fost 
extrem de corectă. Dezbaterea s-a sfârşit printr-o telegramă pe care Consiliul a 
adresat-o Germaniei şi în care îi spune că va fi primită la Consiliu cu egalitate de 
drepturi, dar, în ce priveşte asigurările pe care le cere, relativ la discuţia 
propunerilor lui Hitler, Consiliul nu are cădere să şi le atribuie. În această privinţă, 
Consiliul a adoptat părerea ce am expus, şi anume că propunerile lui Hitler privesc 
anume state care nu sunt membre în Consiliu, ca, de pildă, Lituania, Cehoslovacia, 
Austria, Olanda, şi nu privesc statele care sunt membre în Consiliu, ca, de pildă, 
Chile, Argentina, Ecuador şi altele. Am arătat că Mica Înţelegere nu este împotriva 
discuţiei acestor propuneri, dar numai în momentul când puterile locarniene se vor 
fi pus de acord asupra condiţiilor prealabile începerii unor asemenea negocieri. Am 
insistat, în special, asupra validităţii Pactului de la Locarno, cu toată repudierea 
Germaniei, pact care, de fapt, îşi începe viaţa abia azi, pentru că abia azi s-au 
realizat împrejurările în vederea cărora a fost contractat. Pentru ca Consiliul să 
marcheze că atitudinea Germaniei nu poate amâna activitatea lui, s-a ţinut şedinţă 
publică azi şi s-a fixat cea viitoare pe mâine după prânz. Dacă Germania acceptă 
invitaţia noastră după ce a făcut o condiţie fundamentală şi sine qua non din 
indivizibilitatea prezenţei ei la Consiliu cu discuţia propunerilor lui Hitler este o 
dare înapoi din partea ei. După şedinţă, Eden mi-a spus că a reuşit să convingă pe 
colegii lui din Cabinetul britanic să dea Franţei sporul de securitate la care are 
dreptul. Eden mi-a spus că va fi o securitate specială în timpul negocierilor cu 
Germania, dacă ele se pot face, şi una permanentă pentru Franţa. Mi-a spus că, 
îndată ce va pune la punct proiectul lui mi-l va arăta şi mi-a cerut să-l ajut pe lângă 
francezi pentru ca înţelegerea să se poată face mai repede. Am răspuns că voi fi 
fericit să fac tot ce e posibil pentru a apropia Franţa de Anglia. Am întrebat pe 
Eden dacă ar fi posibil ca Anglia să trimită anumite detaşamente pe fruntaria 
germană, aşa cum doresc francezii. Eden mi-a răspuns că nu este exclus îndată ce 
Consiliul va constata încălcarea Pactului de la Locarno. Este vorba ca Consiliul să 
fie amânat pentru câteva zile, în intervalul cărora puterile locarniene să cadă de 
acord asupra asistenţei ce Franţa şi Belgia au de primit pentru violarea constatată, 
şi apoi Consiliul să se întrunească la Geneva. 
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Nu pot prevedea încă nimic precis cu privire la evoluţia conflictului. Am însă 
impresia netedă că tendinţa de apropiere a Angliei de Franţa pentru moment este în 
creştere. Şi, orice s-ar putea întâmpla în şedinţele viitoare ale Consiliului, pot spune 
că în şedinţa de azi avantajul a fost de partea Franţei şi a aliaţilor ei. Pentru a sfârşi, 
voi adăuga că şedinţa de azi a Consiliului a fost secretă şi, că, prin urmare, este 
posibil ca presa să comită erori din lipsă de informaţii şi chiar denaturări inspirate 
de cei interesaţi. 

Titulescu 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 256–2 258 

273 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Londra 
T. nr. 50, din 17 martie 1936, ora 18.40 
Înreg. la nr. 15 394, din 18 martie 1936 

Pentru domnul ministru Savel Rădulescu. 
Ca răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 14 761161. 
Am vorbit cu Tevfik Rüstü Aras în chestiunea care vă interesează. El caută 

ca, din moment ce eu voiesc să las puterea de decizie în mâinile Marelui Stat 
Major, în loc să negociez eu, tot aşa şi el, chestiunea să fie în mâinile Statului 
Major. Totuşi, Tevfik Rüstü Aras adaugă că, în ceea ce priveşte minimul de forţe 
disponibile, el are siguranţa că rezerva generalului Samsonovici va fi admisă. Şi că 
în ce priveşte zona de concentrare, are credinţa că se poate ajunge la un acord pe 
baza formulei că jumătate din trupe trebuie să fie în Dobrogea. Cu alte cuvinte, 
Tevfik Rüstü Aras mi-a confirmat, reluând ce mi-a spus înainte de decizia 
ministerială, dat fiind refuzul meu de a negocia o chestiune militară, că se pune şi 
el la adăpost lăsând chestiunea Statului Major. După felul în care vorbeşte el, pare 
înţeles cu Statul Major turc. Aceasta este impresia, dar am o experienţă prea veche 
ca să spun că este şi o garanţie. Mai mult însă decât atât nu pot obţine de la el. 
Tevfik Rüstü Aras adaugă că şeful Marelui Stat Major turc va veni pentru semnare 
la Bucureşti. 

Deşi părerea mea ar fi fost să trimitem un delegat al Statului Major la Ankara, 
dată fiind atitudinea Guvernului turc cu privire la pretinsul comunicat de la 
                                 

161 Vezi documentul nr. 266. 
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Geneva, ar fi contrar demnităţii ţării să facem noi acum acest gest. Mă raliez deci, 
astăzi, la părerea generalului Samsonovici exprimată în ultima noastră întâlnire şi 
pentru moment trebuie ţinută în suspensie. Puteţi, cu titlu personal, să aduceţi la 
cunoştinţa generalului Samsonovici că poate întârzia trimiterea delegatului 
conform dorinţei lui, fără altă explicaţie. 

Cu titlu strict confidenţial şi numai pentru uzul lui personal, aduceţi la 
cunoştinţa ministrului Filotti prezenta telegramă. 

Titulescu 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu Documente diplomatice, vol. 6, f. 2259–2260  

274 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 663, din 17 martie 1936, ora 21.45 
Înreg. la nr. 15 391, din 18 martie 1936 

Am comunicat la Londra următoarele: 
Atitudinea demnă şi hotărâtă a Franţei a modificat simţitor pe aceea a 

Germaniei: la Auswärtiges Amt mi s-a explicat azi că niciodată Reich-ul nu a pus 
două condiţii pentru a se prezenta în faţa Consiliului, ci numai una singură: 
egalitatea de drepturi. 

Discutarea propunerilor domnului Hitler nu era decât „eine Erwartung”162, 
un deziderat ce urma să intre în linie de cont „alsbald”163, adică cât de curând 
posibil. Mi s-a spus, literalmente, „am voit să mi se dea asigurarea că propunerile 
noastre vor fi discutate cât mai curând”. 

În urma insistenţei specialiştilor de la Ministerul Afacerilor Străine şi 
consiliilor primite din partea Guvernului, formidabil impresionat de ameninţările 
domnului Flandin că va mobiliza, Hitler a hotărât a trimite la Londra o delegaţie 
formată din von Ribbentrop, directorul ministerial Dieckhoff şi doi experţi. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 18.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 34 
                                 

162 O aşteptare (germ.). 
163 Imediat (germ.). 
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275 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 352, din 17 martie 1936 
Înreg. la nr. 16 582/1936 

Domnule Ministru, 
Am onoarea a vă trimite aici alăturat un raport lunar privitor la operaţiunile 

militare italiene în Africa Orientală, la situaţia economică şi financiară a Italiei, la 
patru luni după intrarea în vigoare a sancţiunilor, în fine, la politica externă a Italiei 
în cursul ultimelor patru săptămâni. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea celei mai înalte consideraţii. 

Lugoşianu 

Anexă164 

Situaţia economică şi financiară 

Prin decretul din 28 octombrie 1935, Guvernul italian – pe motivul că situaţia 
economică impune restricţii la consumul de hârtie – a suspendat complet orice 
publicaţii de bilanţuri, statistici şi situaţii relative la viaţa economică şi financiară. 
Motivul real – evident – nu este această nevoie de economie, ci necesitatea de a 
ascunde atât publicului italian, cât şi cercurilor financiare străine, situaţia financiară 
şi economică a unei ţări obligate să recurgă pentru finanţarea campaniei din Africa 
la abuzuri de credit şi la expediente financiare care, cunoscute, ar fi fost de natură 
să producă panică. 

În lipsa totală a oricăror date financiare şi economice, consideraţiile ce vom 
face mai jos nu vor avea, prin urmare, decât o simplă valoare indicativă. Socotim 
totuşi necesar a exprima pe scurt situaţia economică şi financiară aşa cum se 
prezintă cunoscătorilor vieţii italiene în această privinţă. 

Sancţiunile economice şi financiare intrate în vigoare la 18 noiembrie 1935, 
n-au omorât, în realitate, decât două cadavre: creditul şi comerţul exterior. Fără 
aplicarea sancţiunilor, este foarte probabil că pentru Italia rezultatul ar fi fost 
aproape acelaşi; ea s-ar fi îndreptat spre un regim de autarhie economică completă 
şi spre un abuz de credit fatal finanţelor ei. Evoluţia în acest sens începuse deja cu 
mult înainte de conflictul italo-etiopian, şi războiul, ca şi aplicarea sancţiunilor, n-au 
făcut decât să precipite acest proces în oarecare măsură. 
                                 

164 Textul anexei este incomplet, lipsind partea referitoare la operaţiunile militare italiene din 
Abisinia. 
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Să examinăm în câteva cuvinte funcţionarea, în linii mari, a mecanismului 
financiar şi economic al Italiei în patru luni după intrarea în vigoare a sancţiunilor. 

Bugetul  

Situaţia prevederilor ordinare de venituri şi cheltuieli pe anul 1936-’37 se 
prezintă sub forma unui buget echilibrat, spre deosebire de anul în curs, când la 
redactarea bugetului se prevăzuse un deficit de un miliard şi jumătate. Pentru 
completarea bugetului de venituri pentru exerciţiul viitor s-a făcut apel la unele 
impozite şi taxe noi: un impozit de 10% asupra dividendelor, o taxă de aproape 3 
lire pe litrul de benzină. Un impozit complementar asupra celibatarilor, amenajarea 
taxei pe cifra de afaceri, etc. Fiecare Consiliu de Miniştri impune în această 
privinţă câte o sarcină nouă contribuabililor. 

Bugetul ordinar nu cuprinde însă niciuna din cheltuielile războiului din 
Africa Orientală sau din cheltuielile necesitate de înarmările şi producţia de război 
la care, timp de mai bine de 6 luni, Italia a procedat în mod intensiv spre a face faţă 
eventualităţii unui conflict general. Toate aceste cheltuieli extraordinare sunt 
prevăzute de un buget extraordinar, absolut clandestin, lipsit de orice publicitate şi 
care creşte fără limită, pe măsura nevoilor. 

Bugetul extraordinar este alimentat, în primul rând, de împrumut, pe termen 
scurt sau pe termen lung, în al doilea rând de operaţiuni de credit la Institutele 
parastatale şi la Banca de emisiune însăşi, în al treilea rând de anumite resurse 
extraordinare. 

Cheltuielile de război propriu-zise în Africa Orientală se ridicau în luna 
octombrie 1935, după ultimele date publicate, la circa 750 de milioane de lire pe 
lună, într-un timp când efectivele trupelor italiene nu depăşeau 120 000, iar numărul 
lucrătorilor abia se ridica la 30 000. După părerea specialiştilor, nevoile lunare ale 
expediţiei se cifrează la 1 ½–2 miliarde de lire, astăzi, când efectivele italiene se 
ridică la circa 30 000 de oameni, iar numărul lucrătorilor a ajuns la 60 000 şi când 
operaţiunile militare impun zilnic cheltuieli extraordinare care nu aveau loc la 
începutul toamnei trecute. În total, pentru cele 5 luni de campanile, până acum, 
cheltuielile extraordinare ale Italiei sunt evaluate la circa 8–10 miliarde de lire. La 
acestea trebuie adăugate toate sumele considerabile, dar a căror valoare totală este 
imposibil de apreciat, cheltuite pentru fabricarea de avioane, de material de război, 
de muniţii şi de echipament, toate sumele necesitate de transporturile militare şi de 
plata taxelor Canalului de Suez, toate indemnităţile plătite familiilor combatanţilor, 
toate sumele afectate constituirii stocurilor de materii prime, toate fondurile pentru 
împărţirea de alimente şomerilor şi familiilor nevoiaşe, în fine cheltuielile necesitate de 
menţinerea sub drapel, în Peninsulă, a unor efective care în momentele de tensiune 
politică n-au fost departe de cifra de un milion de oameni. Va fi suficient să arătăm, 
spre a avea o vagă idee de cuantumul acestor cheltuieli, că numai în domeniul 
aviaţiei, spre pildă, Statul Major a avut tendinţa să ajungă la un număr de 3 000 de 
avioane de model nou şi că chiar în Africa cea mai mare parte a avioanelor 
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întrebuinţate astăzi sunt aparatele „Savoia 81” cu o mare rază de acţiune şi cu o 
mare capacitate de bombardament. 

Cum au fost acoperite toate aceste cheltuieli extraordinare? 
În primul rând prin recursul la credit. Din vara anului 1935 până la sfârşitul 

lui februarie, s-a procedat de către Ministerul de Finanţe la emisiuni de bonuri de 
tezaur care sunt evaluate la peste 6 miliarde de lire. În afară de aceste operaţiuni pe 
termen scurt sau mijlociu, în luna lui octombrie a început subscrierea unui mare 
împrumut, al cărui mecanism l-am expus în rapoartele noastre precedente. Acesta 
consista într-o conversie „à rebours” a datoriei consolidate de 61 de miliarde de 
lire a Italiei, care dintr-un împrumut [cu] 3 ½ % era convertită într-un împrumut cu 
5%, cu anumite avantaje de curs şi de plată anticipată de dobânzi pentru 
subscriitori. Aceştia erau însă obligaţi, pentru a compensa diferenţa dintre cursul de 
emisiune şi cursul de piaţă al rentei consolidate, să plătească în numerar o diferenţă 
de 15 lire pentru fiecare titlu de 100 de lire. În modul acesta, Tezaurul italian ar fi 
trebuit să încaseze în total 9 miliarde de lire. Cum însă, la un moment dat, în luna 
lui decembrie subscrierile se ridicaseră la circa 40 de miliarde, în jurul cărora s-a 
făcut foarte multă publicitate, iar de atunci această publicitate a încetat complet, 
sunt multe probabilităţi că pentru restul de 20 de miliarde de lire operaţiunea nu a 
reuşit. Tezaurul italian prin urmare n-ar fi recoltat cele 9 miliarde aşteptate, ci 
numai circa 6 miliarde, care corespund subscrierilor efectuate. 

Celelalte venituri extraordinare sunt, probabil, procurate în cea mai mare 
parte, fie din împrumuturi consimţite de institutele parastatale din rezervele lor, fie 
din impozitul asupra beneficiilor de război pe care statul le limitează la 6%, fie 
chiar de avansuri făcute tezaurului direct sau indirect de însăşi Banca Italiei. Se 
spune chiar că emisiunile de bilete ale acesteia ar fi ajuns de la 13 miliarde, cât 
erau la începutul anului 1935, şi de la 15 miliarde în octombrie 1935, la 26 de 
miliarde. Lucrul nu se poate verifica şi, de altfel, pare destul de puţin probabil, date 
fiind celelalte resurse de care a dispus Tezaurul italian. Totuşi, inflaţia într-o 
măsură destul de importantă trebuie să corespundă realităţii, căci toate comenzile 
de armament, ca şi plata lucrărilor publice din Africa Orientală se face cu efecte 
scontate de instituţia de emisiune. 

Comerţul exterior şi balanţa comercială  

În anul 1934, totalul importului italian s-a ridicat la 7 666 000 000 lire, iar 
totalul exportului la 5 225 000 000 lire. Deficitul balanţei comerciale depăşea, prin 
urmare, 2 miliarde şi jumătate de lire. În anul următor, 1935, care a fost anul 
conflictului italo-abisinian, disproporţia dintre import şi export era aproape aceeaşi. 
În primele nouă luni, pentru care avem cifre, importul italian s-a ridicat la 
5 650 000 000 de lire, iar exportul la 3 680 000 000 de lire, ceea ce reprezintă un 
deficit de circa 2 miliarde pe 9 luni şi ceea ce înseamnă că până la sfârşitul anului, 
în mod normal, acest deficit s-ar fi ridicat la valoarea deficitului de 2 miliarde şi 
jumătate din anul precedent. 
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Această situaţie a fost radical schimbată de intrarea în vigoare a sancţiunilor 
şi de necesităţile economiei de război italiene. Singure, statisticile statelor străine 
care au făcut în acest timp import din Italia ne-ar permite să avem tabloul exact al 
comerţului exterior italian în această epocă tulbure. O asemenea lucrare ar rămâne 
de făcut în viitor. Pentru moment este acceptat la Roma ca fiind corespunzătoare, 
în linii mari, realităţii ideea că exportul Italian, sub influenţa sancţiunilor, s-a redus 
cu circa 70%, şi că importul s-a redus cu circa 50%. Oricât ar fi fost de riguroase 
măsurile luate de italieni, pentru a răspunde cu represalii statelor sancţioniste, ei nu 
s-au putut lipsi de a importa din aceste state materiile prime de care aveau nevoie, 
de pildă: cărbunii din Anglia – pe lângă cei care erau importaţi din Germania, 
plătibili în devize –, minereurile de fier sau produsele metalice speciale din Franţa, 
petrolul din România sau din Indiile Neerlandeze, etc. Pe de altă parte, a crescut în 
proporţii considerabile importul de materii prime necesare războiului sau industriei 
de război, din Statele Unite, Germania, Elveţia, statele Americii de Sud, etc. Dacă 
în practică a încetat aproape cu desăvârşire importul de produse de lux sau de 
produse străine, care puteau fi substituite chiar cu un preţ superior de produse 
italiene, economia naţională a Italiei nu s-a putut priva, în fine, de o serie întreagă 
de materii prime din care nu erau stocuri suficiente şi care nu puteau face obiectul 
unei substituiri cu produse naţionale, ca spre exemplu: bumbacul şi lâna care 
reprezintă în importul italian o valoare depăşind un miliard de lire. În aceste 
condiţii, apare verosimil ca importul italian să nu fi putut fi redus cu mai mult de 
3–3 ½ miliarde. 

Această situaţie a comerţului exterior italian nu putea rămâne fără o profundă 
repercusiune asupra balanţei de plăţi şi situaţiei monetare. 

Balanţa de plăţi şi situaţia monetară  

Spre a obţine o indicaţie asupra realităţilor financiare, cu îngrijire ascunse, ale 
Italiei, trebuie adăugate la deficitul balanţei comerciale, aşa cum rezultă din 
contractarea exportului şi importului, diferite lipsuri de câştig pe care le-a provocat 
în balanţa de plăţi a Italiei, încetarea aproape completă a turismului, lipsa totală de 
credite din afară, suprimarea în practică a tuturor remiselor făcute altădată de 
italienii din străinătate de teama deprecierii lirei, în fine dispariţia completă a 
veniturilor produse de navlul italian, care au încetat şi ele, cvasitotalitatea flotei de 
comerţ italiene fiind întrebuinţată pentru transporturile de trupe şi materiale în 
Africa Orientală. 

În aceste condiţii, dacă socotim la un minimum de trei miliarde deficitul 
balanţei comerciale italiene din cauza sancţiunilor, ceea ce pare o apreciere extrem 
de moderată, la circa 2 miliarde veniturile turismului şi la circa ½ de miliard 
încetarea remiselor din străinătate şi dispariţia navlului italian din comerţul 
internaţional, ajungem la un deficit al balanţei de plăţi italiene de circa 5 ½–6 
miliarde pentru un teoretic de aplicare a sancţiunilor, ceea ce în practică ar fi trebuit 
să se traducă până astăzi printr-un exod de aur de circa 2 750–3 000 de milioane de 
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lire în cele circa 6 luni care au trecut de la începerea războiului în Africa Orientală 
până astăzi. Dacă am scădea acest deficit ipotetic din cele 4 miliarde 300 milioane 
lire, pe care situaţia Băncii Italiei le arăta la 20 octombrie 1935 ca rezervă metalică 
a Institutului de Emisiune, am ajunge la cifra de circa 1 miliard 500 milioane lire, 
la care trebuie adăugate produsele ofrandelor de aur şi de verighete, care, după 
calculele cele mai realiste, trebuie să reprezinte circa 6-700 de milioane de lire, 
ceea ce ar însemna că după acest calcul, stocul metalic al Băncii Italiei n-ar trebui 
să depăşească astăzi mai mult de 2 100–2 200 milioane de lire. Rezultatul acesta ar 
corespunde cu suma care mi-a fost indicată din sursă italiană competent, ca 
reprezentând valoarea rezervei metalice a Băncii la sfârşitul lui februarie 1936, şi 
care s-ar ridica la 2 140 milioane de lire. Tot la un rezultat asemănător ne-ar duce şi 
o altă metodă de calcul: specialiştii consideră că nevoile de aur ale Italiei pentru 
plăţile în afară au fost de circa 300–350 de milioane de lire lunar, ceea ce pentru 
cele 6 luni de la începerea ostilităţilor, ar reprezenta cam aceleaşi ieşiri de aur, prin 
urmare aceeaşi scădere a rezervei metalice. 

La aceste rezerve se mai pot adăuga însă următoarele rezerve: 
Ofrandele eventuale de aur şi metale preţioase, de la care însă nu mai e mult 

de aşteptat, căci în ultimele săptămâni ele au încetat aproape cu desăvârşire. 
Resursele în devize pe care Vaticanul le poate pune, contra lire, la dispoziţia 

Tezaurului italian. Se afirmă că acestea ar fi considerabile şi s-ar ridica după unele 
aprecieri la circa 150 de milioane de lire pe lună. O asemenea apreciere mi se pare 
cu totul exagerată. O mişcare de devize atât de importantă ar fi trebuit să se observe 
şi în timp de pace, ceea ce nu a fost niciodată cazul. Pe de altă parte, chiar dacă cu 
titlul de „denier de St. Pierre”, Vaticanul are, desigur, venituri importante în 
devize, o foarte mare parte din acestea rămân şi sunt întrebuinţate în străinătate. 
Principala sursă de devize a Tezaurului italian este însă lichidarea creditelor şi 
titlurilor posedate de italieni în străinătate, care, prin hotărârea Consiliului de 
Miniştri italian de la Bolzano, din 28 august 1935, au fost rechiziţionate de 
Tezaurul italian pentru nevoile plăţilor sale în străinătate, contra plată în lire faţă de 
deţinători, pe măsura utilizării creditelor sau lichidării titlurilor. 

Evaluarea acestor credite şi titluri este extrem de anevoioasă. După aprecierile 
optimiste ale italienilor, ele s-ar ridica la circa 7 miliarde, după aprecierile mai realiste 
ale specialiştilor străini, ele n-ar depăşi maximum 2 miliarde. Dar nu este vorba de 
2 miliarde lichide şi disponibile pentru tezaurul italian, ci de valori care trebuie 
realizate în bursă, pe măsura nevoilor, în condiţii dezavantajoase. În aceste condiţii, 
sunt încredinţat că produsul acestor valori este mai degrabă modest şi că el abia 
serveşte să acopere de la o zi la alta nevoile din străinătate ale tezaurului italian. 
Lucrul acesta mi se pare cu atât mai adevărat, cu cât în cursul aplicării sancţiunilor, 
Banca Italiei a fost cel puţin în două rânduri obligată să facă în Franţa transporturi 
de aur efectiv, care s-au ridicat la un total de circa 600 milioane. 

Dovada că aceasta trebuie să fie realitatea este că dificultăţile de plată devin 
din ce în ce mai mari, chiar în ţările care n-au aplicat sancţiuni Italiei ca Germania, 



Institutul Diplomatic Român 

 374 

Austria, Ungaria, Statele Unite, etc. Creşterea pasivului italian în conturile de 
clearing cu diferite ţări străine este şi ea o dovadă în acest sens, acest pasiv, spre 
pildă, în Franţa era înaintea începerii ostilităţilor de 120 de milioane de lire. Astăzi 
el este cifrat la circa 300 milioane de lire. În final, faptul că atât Banca Italiei, cât şi 
Tezaurul italian păstrează tăcerea cea mai riguroasă asupra rezervelor lor de aur şi 
devize este cât se poate de elocvent. Dacă ar fi adevărat, cum afirmă cercurile 
italiene, că rezerva Băncii Italiei este aproape intactă, că valorile italiene în 
străinătate se ridică la 7 miliarde şi că aportul în devize al Vaticanului poate aduce 
tezaurului italian 1½–2 miliarde pe an, această situaţie excepţională ar fi dată, fără 
îndoială, publicităţii, căci ar constitui un titlu de mândrie pentru economia italiană 
şi ar fi cel mai răsunător argument împotriva sancţiunilor.  

Realităţile sunt mai degrabă în sensul contrar: ele sunt dovedite de măsurile 
din ce în ce mai riguroase pe care le ia Guvernul italian aproape în fiecare zi pentru 
intensificarea producţiei indigene, pentru rechiziţionarea lânii de producţie 
naţională, pentru extragerea uleiurilor din huilă, pentru industrializarea produselor 
de substituţie, pentru reglementarea producţiei şi vânzării pastelor alimentare şi 
folosirea făinii de grâu dur la facerea pâinii, etc. 

Cele mai impresionante însă din aceste măsuri sunt cele care privesc comerţul 
exterior şi organizarea creditului, care, sub presiunea războiului şi a sancţiunilor, 
suferă o transformare radicală şi transformă economia italiană, sub aspectul unei 
tehnici corporative, într-o economie socialistă complet dirijată de stat. 

În acest sens trebuie interpretată crearea Subsecretariatului de Stat al 
devizelor şi schimburilor cu străinătate pus sub direcţia domnului Felice Guarnieri. 
Toate direcţiile şi serviciile funcţionând la Ministerul Corporaţiilor, Finanţelor sau 
Agriculturii şi la Institutul pentru schimburile cu străinătatea sunt centralizate în 
prezent la sus-numitul Subsecretariat de Stat, care, sub direcţia politică a şefului 
Guvernului, şi tehnică a subsecretarului de Stat, exercită o dictatură completă şi 
viguroasă asupra tuturor schimburilor cu străinătatea şi asupra tuturor mişcărilor de 
devize. 

Unei evoluţii identice îi corespunde şi decizia luată la începutul lui martie de 
Consiliul de Miniştri de a proceda la o reformă integrală a economiei bancare 
italiene. Nu vom intra în detaliile aceste organizări, care este în curs actualmente şi 
pentru care decretul de organizare a apărut abia la 17 martie a.c. E suficient să 
spunem că sensul reformei este de a centraliza sub o direcţie unică toate instituţiile 
de credit şi economii ale ţării, fie ele private, fie parastatale. Această direcţie este 
un Inspectorat încredinţat guvernatorului Băncii Italiei, care lucrează sub 
conducerea unui comitet compus din: ministrul Finanţelor, al Corporaţiilor şi al 
Agriculturii sub preşedinţia şefului Guvernului însuşi. În acest scop, Institutul de 
Emisiune este el însuşi radical schimbat; el este declarat instituţie de drept public. 
Atribuţiile sale vor fi: avansurile asupra titlurilor de stat sau garantate de stat, 
reescontul societăţilor de credit, controlul asupra politicii creditului şi mişcării 
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valorilor mobiliare. Acţiunile Institutului de Emisiune devin nominale şi nu mai pot 
fi subscrise decât de băncile de drept public, casele de economii, institutele de 
prevedere şi asigurare. Acţiunile actuale de 1 000 lire valoare nominală, vărsate în 
proporţie de 6/10, se rambursează la cursul de 1 300 de lire şi se creează un nou 
capital acţionar de 300 de milioane de lire, care va fi subscris în întregime de 
instituţiile mai sus menţionate. Casele de economii rămân cu structura lor actuală. 
Capătă însă caracter de instituţii de drept public băncile care au sucursale în mai 
mult de 30 de provincii. Capitalul lor va trebui însă să fie constituit din acţiuni 
nominale. 

Sunt declarate, de asemenea, bănci de drept public, printr-un decret special 
cele trei mari instituţii de credit italiene: Banca Comercială Italiană, Creditul Italian 
şi Banco din Roma. Cu acelaşi prilej, dispare şi Institutul de Reconstrucţie 
Industrială (IRI), care era organ de stat pentru finanţarea industriei şi în special 
pentru salvarea întreprinderilor periclitate de criză. 

Printr-o asemenea reformă este învederat că întreaga viaţă bancară a Italiei 
intră complet sub controlul şi conducerea directă a statului italian, care o va folosi 
astfel pentru realizarea obiectivelor sale politice. 

În asemenea condiţii, nu se ascunde în cercurile financiare competente că o 
devaluare a monedei italiene va deveni în curând necesară. Ea va fi scuzată cu 
necesităţile războiului şi cu presiunea sancţiunilor şi va fi uşurată de gloria militară 
a regimului. Tendinţele în acest sens sunt deja vizibile: aurul are deja o primă 
oficială de 18,50%, printr-un decret care autoriza Banca Italiei să facă acest avantaj 
vânzătorilor de metal galben. Pe de altă parte, au intrat deja în vigoare sau sunt în 
studiu diferite avantaje pentru turişti, în special avantaje de schimb, ca cele făcute 
în Germania pentru mărcile înregistrate. 

Un fenomen este totuşi remarcabil în ciuda acestei tulburări economice şi 
financiare: preţurile de detaliu ale produselor de primă necesitate se menţin 
aproape neschimbate după 4 luni de aplicare a sancţiunilor, deşi preţurile cu 
ridicata s-au urcat cu circa 30% în acest interval. Acest fapt este datorat în 
întregime măsurilor administrative şi controlului extrem de riguros pe care 
organele partidului îl exercită asupra întregului comerţ de detaliu. 

În ce măsură ar putea Italia să mai reziste în această situaţie aplicării 
sancţiunilor şi continuării războiului în Africa? Singur viitorul poate răspunde 
precis la o asemenea întrebare. Este totuşi probabil că în această ipoteză a unui 
conflict localizat, rezistenţa italiană ar putea fi mai mare decât se crede. Într-
adevăr, astăzi o mare parte din stocurile necesare unui conflict colonial sunt 
constituite, şi cea mai mare parte din cheltuielile extraordinare pot fi efectuate în 
monedă internă. Problema finanţării s-ar reduce, deci, la găsirea creditelor interne 
necesare în acest scop, ceea ce nu este un obstacol de neînvins într-un stat în care şi 
comerţul exterior şi tot creditul au intrat complet sub controlul direct al statului. 
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În orice caz, ar fi o eroare să se creadă că aceste motive de ordin financiar ar 
putea provoca tulburări de ordin intern şi împinge populaţia italiană spre veleităţi 
revoluţionare. Regimul politic este prea puternic pentru aceasta, ultimele victorii au 
înlăturat descurajarea şi pesimismul care începuseră să pătrundă în masele 
populaţiei. Tehnica şi tendinţele fascismului însuşi exclud în fine o asemenea 
ipoteză. Regimul este, într-adevăr, el însuşi un regim revoluţionar, un regim de 
stânga, sprijinit pe masele populare şi susţinut de aceste mase, este o revoluţie în 
mers, care nu are şi nu poate avea niciun fel de opoziţie şi care captează în favoarea 
sa orice tendinţe extremiste printr-o înceată, dar continuă alunecare spre stânga, în 
detrimentul şi cu sacrificiul progresiv al marii proprietăţi, al burgheziei şi al 
organizării capitaliste. 

Politica externă 

Ca şi până astăzi, întreaga politică externă a Italiei continuă să fie, în 
întregime, în funcţie de conflictul italo-abisinian. Toate problemele politice care 
s-au pus în ultima lună: denunţarea Pactului de la Locarno, ocuparea zonei 
demilitarizate, raporturile dintre Italia şi Germania, activitatea desfăşurată în 
Europa dunăreană, au fost considerate la Roma sub aspectul impus de conflictul în 
curs în Africa Orientală. 

Conflictul italo-abisinian  

În ajunul sesiunii Consiliului Societăţii Naţiunilor, care trebuia să examineze 
din nou conflictul italo-etiopian şi eventualitatea unei înăspriri a sancţiunilor, 
preocuparea atât la Palatul Venezia, cât şi la Palatul Chigi a fost reală. Ca de 
obicei, în asemenea împrejurări, şeful Guvernului a ţinut să prevină pe ambasadorii 
puterilor direct interesate şi în special pe ambasadorul Franţei, că este decis a 
reacţiona cu vigoare la orice hotărâre de înăsprire a sancţiunilor. Măsurile pe care 
îşi propunea să le ia într-o asemenea eventualitate erau, în ordinea gravităţii lor: 
refuzul de a semna orice acord naval, deşi din punct de vedere tehnic Italia 
împărtăşea concluziile la care s-a ajuns la Conferinţa de la Londra; ieşirea Italiei 
din Societatea Naţiunilor; în fine, schimbarea orientării politice a Italiei, în sensul 
că această ţară ar fi obligată, în caz de agravare a sancţiunilor, să părăsească frontul 
de la Stresa şi să se apropie definitiv de Germania. 

Asupra rapoartelor ambasadorului său de la Roma, domnul Flandin a socotit 
nimerit să propună Comitetului de 13 să adreseze Italiei un apel spre a o invita să 
înceapă negocieri pentru încetarea ostilităţilor, în spiritul pactului şi în cadrul 
Societăţii Naţiunilor. Italia, ca şi Etiopia, aveau termen până la 10 martie să 
răspundă acestui apel. 

Pentru marea majoritate a cercurilor diplomatice nu a existat nicio îndoială că 
domnul Mussolini va răspunde în mod afirmativ la un asemenea apel generic, dar 
s-a crezut că va pune condiţii şi va face unele rezerve. Denunţarea la 7 martie, de 
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către Germania, a Tratatului de la Locarno şi ocuparea zonei renane demilitarizate 
au făcut pe domnul Mussolini să prefere acceptarea pură şi simplă a apelului 
adresat de Comitetul de 13, aşa cum a fost adusă la cunoştinţa publicului prin 
comunicatul Consiliului de Miniştri din 7 martie a.c., şi cum a fost transmisă 
Secretariatului General al Ligii în ziua de 9 martie. Rezerve n-au [fost] făcute şi 
condiţii n-au fost puse nici pe cale diplomatică. Ele ar fi fost inutile şi n-ar fi făcut 
decât să îngreuneze situaţia Italiei care, în practică, din cauza crizei provocate de 
cancelarul Hitler, rămâne singură, faţă în faţă cu Etiopia învinsă şi faţă de care 
preocuparea generală este să se uşureze cât mai degrabă presiunea sancţiunilor şi să 
se ajungă la lichidarea conflictului African, în speranţa că Italia îşi va relua rolul 
european alături de puterile de la Stresa. 

Mi-am putut forma convingerea că la Palatul Chigi nu există, într-adevăr, 
până acum niciun plan concret pentru soluţionarea în fond a conflictului italo-
etiopian. Ideea domnului Mussolini pare a fi să nu se dea o urmare concretă 
apelului paşnic făcut de Comitetul de 13 decât în momentul în care va avea 
certitudinea fie că principalele puteri interesate îi vor da posibilitatea să lichideze 
conflictul în cele mai bune condiţii, fie că, sub presiunea armatelor italiene 
victorioase, Negusul va consimţi la o pace care să corespundă complet obiectivelor 
italiene. Acesta e motivul pentru care şeful Guvernului a luat hotărârea să continue 
operaţiunile militare şi pentru care, prin noi transporturi zilnice de trupe, ţine să dea 
impresia că nu se va opri până când nu-şa va atinge scopul. Totuşi, faţă de cercurile 
diplomatice prietene, Palatul Chigi nu ascunde că pentru eventualitatea începerii 
unor tratative pentru încetarea ostilităţilor, Italia ar prefera: 

a) Ca tratativele să fie bilaterale; 
b) Sediul lor să fie într-un alt oraş decât Geneva; 
c) Să obţină asigurări că nu se va proceda la niciun fel de înăsprire a 

sancţiunilor. 

Preocuparea italiană este, deci, de a se face o pace pe cât se poate în afara 
spiritului Pactului, prin tratative directe cu Negusul, care ar putea să aibă pentru 
Ligă valoarea unei soluţii tranzacţionale între părţile interesate. De aceea, Palatul 
Chigi ar dori să fie departe de Geneva în cursul unor tratative pe care Liga le-ar 
putea complica din cauza obligaţiei ei de a impune un minimum de respect al 
Pactului. În această privinţă, concesia pe care italienii ar fi dispuşi s-o facă ar fi să 
păstreze contactul cu Societatea Naţiunilor, spre a-i raporta, din timp în timp, 
rezultatele dobândite. 

Italia faţă de denunţarea Pactului de la Locarno şi ocuparea zonei renane 

În ultimele săptămâni, străduinţa diplomaţiei germane la Roma a fost să 
obţină de la şeful Guvernului italian fie o atitudine comună în chestiunea Tratatului 
de la Locarno şi a zonei renane, fie, în cel mai rău caz, o atitudine de neutralitate 
binevoitoare faţă de Germania. Domnul Mussolini a fost sondat în mod precis de 
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ambasadorul german la Roma asupra primei eventualităţi. Răspunsul său a fost însă 
negativ, cu îndoita motivare că, pe de-o parte, Pactul de la Locarno este atât de 
zguduit de situaţia internaţională actuală încât preferă să nu se ocupe de el, iar pe 
de altă parte, că din punct de vedere juridic, diplomaţia italiană era de părere că nu 
există niciun fel de incompatibilitate între Tratatul de la Locarno şi Pactul franco-
sovietic, faţă de care de altfel, în ultimul timp, domnul Mussolini a afirmat în mod 
constant că păstrează o desăvârşită neutralitate. 

În aceste condiţii, nu apărea probabil ca o conivenţă să fi existat între domnul 
Mussolini şi cancelarul Hitler, în ce priveşte actul concret al denunţării Tratatului 
de la Locarno şi al ocupării zonei renane. Informaţii precise şi categorice atât din 
partea italienilor, cât şi din partea cercurilor diplomatice din Roma mi-au creat 
convingerea că domnul Mussolini a fost el însuşi surprins de actul din 7 martie al 
cancelarului german şi mai ales că a fost şi neplăcut impresionat de hotărârea luată 
de acesta de a oferi să se întoarcă la Societatea Naţiunilor, ceea ce micşora 
eficacitatea ameninţărilor italiene de a părăsi Liga, în cazul când nu obţinea 
satisfacţie în conflictul italo-abisinian. 

Criza provocată de denunţarea Tratatului de la Locarno ne arată însă până la 
ce punct au ajuns încercările de apropiere între Italia şi Germania. Ele n-au avut, 
precum prevăzusem în raportul nostru precedent165, decât semnificaţia unei 
manevre a domnului Mussolini spre a impresiona Franţa şi Marea Britanie cu 
ameninţarea unei orientări înspre Germania. În practică însă aceste încercări au 
creat, fără un acord pozitiv, un paralelism de atitudine profitabil Germaniei, care a 
putut în felul acesta să păşească la ocuparea zonei renane, şi Italiei, care într-o 
complicaţie a situaţiei europene, a văzut o uşurare a situaţiei sale în Africa. 

Din această cauză, Italia caută să tragă maximum de profit din împrejurările 
create de actul cancelarului Hitler. Ea ar fi avut două proceduri de urmat: a se arăta 
credincioasă obligaţiilor sale de la Locarno şi să ceară în schimb ridicarea 
sancţiunilor şi lichidarea în cele mai bune condiţii a conflictului italo-etiopian sau 
să adopte o atitudine negativă faţă de chestiunea renană şi să ajungă pe această cale 
la soluţionarea conflictului din Africa Orientală. Domnul Mussolini a preferat 
ultima metodă. Italia rămâne, deci, pasivă faţă de ocuparea zonei demilitarizate. 
Diplomaţia italiană face însă următoarea distincţie: 

Din punct de vedere juridic, Italia este obligată de dispoziţiile Tratatului de la 
Locarno, semnat la 16 octombrie 1925 de însuşi domnul Mussolini. La Conferinţa 
de la Stresa, Italia, ca şi Anglia, şi-au reconfirmat obligaţiile lor de la Locarno. La 
17 aprilie 1935, Italia a aderat, alături de toţi ceilalţi membri ai Consiliului, la 
moţiunea prin care Societatea Naţiunilor blama denunţarea unilaterală de către 
Germania a clauzelor militare ale Tratatului de la Versailles, şi hotăra că Societatea 
Naţiunilor trebuie să ia în viitor măsuri împotriva violării tratatelor internaţionale 
interesând siguranţa popoarelor şi menţinerea păcii în Europa. În fine, în iunie 
                                 

165 Vezi documentul nr. 40. 
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1935, Italia dădea un răspuns negativ la memoriul Gauss prin care cancelarul Hitler 
căuta să stabilească incompatibilitatea dintre Pactul franco-sovietic şi Tratatul de la 
Locarno; după ce, de altfel, la 26 mai, în celebrul său discurs din Reichstag, 
declarase, după încheierea Pactului franco-sovietic, că-şi menţine integral obligaţiile 
luate în tratatul liber consimţit de la Locarno. 

Din punct de vedere politic, însă, Italia se abţine în întregime să tragă 
consecinţele unor opinii juridice care nu s-au schimbat şi, natural, nu se pot 
schimba. Motivul pasivităţii sale este că Italia, fiind sancţionată, nu poate ea însăşi 
să aplice sancţiuni eventuale Germaniei, că fiind angajată într-un război în Africa 
Orientală, nu poate să-şi asume riscurile unei eventuale conflagraţii în Europa, în 
fine, că piaţa Germaniei reprezintă astăzi pentru ea şi debuşeul cel mai însemnat şi 
posibilitatea de aprovizionare cea mai importantă, şi că, dacă şi-ar rupe şi 
raporturile economice cu Germania, ar fi într-o izolare economică aproape totală. 

La aceste motive oficial mărturisite, trebuie adăugat motivul principal al 
atitudinii italiene, care este că pasivitatea actuală a Italiei constituie un energic 
mijloc de presiune asupra Franţei şi Angliei, spre a le împinge la o lichidare cât mai 
grabnică a conflictului italo-etiopian. Cu excepţia cercurilor diplomatice engleze, 
necesitatea unei asemenea lichidări apare de altfel urgentă pentru marea majoritate 
a cercurilor diplomatice din Roma, care socotesc că, faţă de gravitatea crizei 
europene, trebuie grăbită rezolvarea conflictului dintre Italia şi Etiopia, spre a da 
celei dintâi putinţa să ia din nou poziţie alături de Franţa şi Marea Britanie. 

Italia şi Europa dunăreană  

Precum am arătat în raportul nostru precedent, conversaţiile diplomatice de la 
Londra şi Paris, în urma funeraliilor Regelui George, au trezit la Roma impresia şi 
au provocat temerea că Mica Înţelegere intenţionează să rezolve fără Italia 
chestiunea bazinului dunărean. Vizita cancelarului Schuschnigg la Praga provocase 
ea însăşi anumite preocupări şi fusese interpretată ca o concesie prea mare a 
austriecilor faţă de unul din statele Micii Înţelegeri şi, ca atare, de natură a slăbi 
coeziunea Acordurilor de la Roma. În urma acestor evenimente, diplomaţia italiană 
a reacţionat prin invitarea în Italia a ministrului de Externe austriac, domnul 
Berger-Waldenegg, a vice-cancelarului, Principele Starhemberg, în fine, a domnilor 
Schuschnigg şi Gömbös. 

Obiectivul tuturor acestor vizite este de a da o replică sus-numitelor conversaţii 
de la Londra şi de la Paris şi de a afirma prezenţa efectivă a Italiei în politica 
bazinului dunărean. Deşi domnul Mussolini a fost informat de ambasadorul său de 
la Paris despre sensul şi conţinutul exact al conversaţiilor desfăşurate cu privire la 
Europa danubiană, deşi miniştrii Micii Înţelegeri la Roma au pus, de asemenea, 
exact la punct această chestiune, şeful Guvernului italian şi-a menţinut interpretarea 
dată în primele momente atitudinii Micii Înţelegeri în chestiunile dunărene. Mai 
mult decât atât, desigur în bună parte pentru motive de ordin intern, a ţinut să-şi 
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exprime public părerea în această privinţă printr-un comunicat asupra deliberărilor 
Consiliului de Miniştri din 4 martie a.c., prin care, între altele, anunţa vizita la 
Roma cancelarului austriac şi a primului ministru maghiar, în termenii următori: 

„Încercarea făcută în vremea din urmă de a rezolva chestiunea dunăreană – 
fără Italia, prin urmare contra Italiei – care a fost schiţată la Paris, dar nu de 
Guvernul francez şi nici aprobată de acesta, este deja neizbutită şi nici nu putea fi 
altfel. Este aproape de prisos să se repete că [la] o sistematizare colectivă a 
bazinului dunărean nu se poate face abstracţie de prezenţa noastră, nici să [se] 
ignore interesele noastre şi ale statelor legate de Italia”. 

Ca urmare a unui asemenea preambul, şeful Guvernului anunţa pentru zilele 
de 18,19 şi 20 martie întâlnirea sa la Roma cu domnii Schuschnigg şi Berger-
Waldenegg, pe de-o parte, cu domnii Gömbös şi Kanya, pe de altă parte, şi preciza 
că această întâlnire se va desfăşura pe „linia protocoalelor de la Roma, care au avut 
în primii lor doi ani de existenţă o eficacitate neîndoielnică pentru întărirea 
legăturilor politice şi economice între Budapesta, Viena şi Roma”. 

Întâlnirea domnului Berger-Waldenegg la Florenţa cu domnul Suvici, la 
20 februarie, şi vizita Principelui Starhemberg la Roma, în zilele de 6–9 martie, 
fuseseră, totuşi, de natură a informa precis pe şeful Guvernului italian despre sensul 
exact al conversaţiilor din Paris, care îl alarmaseră în aşa măsură. Ministrul de 
Externe austriac a dat, într-adevăr, domnului Suvici asigurări că ceea ce preocupă 
în special pe austrieci în raporturile lor cu Praga sunt chestiunile comerciale, că 
Prinţul Starhemberg nu a dat în chestiunea habsburgică Micii Înţelegeri asigurarea 
că statele succesoare vor fi consultate în prealabil, că, în fine, Guvernul austriac se 
menţine pe linia Protocoalelor de la Roma, la rândul său, Prinţul Starhemberg, care 
a venit la Roma mai ales ca să se explice asupra atitudinii sale de la Paris, pe care 
italienii au considerat-o echivocă, a dat domnilor Mussolini şi Suvici, în conversaţiile 
ce a avut cu ei, asigurări şi explicaţii de aceeaşi natură. 

În ce priveşte pe italieni, ei au afirmat celor doi oameni politici austrieci că-şi 
menţin faţă de Austria obligaţiile lor politice şi economice, dar că în timpul 
aplicării sancţiunilor nu sunt posibile discuţii cu niciunul din statele sancţioniste, 
nici în cadrul proiectului de pact dunărean, nici în cadrul unei alte formule de 
securitate colectivă. 

În ceea ce priveşte vizita la Roma a cancelarului austriac şi a primului 
ministru maghiar, care vor sosi în ziua de 20 martie, cercurile politice italiene nu o 
consideră ca un eveniment politic de natură să aducă vreo schimbare în acţiunea 
diplomatică italiană în bazinul dunărean. După impresiile pe care Palatul Chigi le 
împărtăşeşte până în prezent cercurilor diplomatice, această vizită este destinată să 
afirme că, după victoriile militare din Africa, Italia îşi reia rolul în Europa Centrală, 
că menţine în acest scop în întregime Acordurile de la Roma, din 1934, şi că aceste 
acorduri trebuie să rămână baza unei viitoare organizări a bazinului dunărean. Nu 
se aşteaptă însă ca vizita celor doi oameni de stat din Europa Centrală să aibă vreo 
consecinţă politică deosebită şi nici ca Italia să le facă eventual noi concesii 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 381

economice. Dimpotrivă, tendinţa în această privinţă ar [fi], mai degrabă, în sensul 
contrar. Greutăţile economice ale Italiei ar determina-o să revină asupra unora din 
sacrificiile economice consimţite acum 2 ani Austriei şi Ungariei. 

Aprecierile de mai sus sunt confirmate şi de interpretarea oficioasă pe care, 
asupra instrucţiunilor primite de la Ministerul Presei şi Propagandei, ziarele italiene 
o dau viitoarei întâlniri de la Roma: 

Întâlnirea de la Roma, spune în rezumat presa italiană, derivă direct din 
Protocoalele semnate la 17 martie 1934, care prevedeau consultări ori de câte ori se 
constata oportunitatea lor. După doi ani de funcţionare a acestor acorduri, întâlnirea 
de la Roma va putea face un bilanţ al rezultatelor obţinute şi, în acelaşi timp, 
reafirmă directivele urmărite până astăzi. 

Întâlnirea nu are nicio legătură cu evenimentele în curs, privitoare la zona 
renană. Ea fusese, într-adevăr, hotărâtă înainte de iniţiativa Germaniei. E totuşi 
natural să se ţină seama de nişte împrejurări care nu pot rămâne fără influenţă 
asupra situaţiei generale danubiene. 

Acordurile de la Roma nu sunt un punct de sosire, dar pot fi un punct de 
plecare pentru o posibilă dezvoltare a Europei mijlocii. O asemenea dezvoltare însă – 
şi acest lucru a fost lămurit între Austria şi Ungaria cu prilejul ultimei întrevederi a 
cancelarului Schuschnigg cu domnul Gömbös – nu este realizabilă fără Italia, 
pentru că o asemenea realizare ar fi, în realitate, făcută contra Italiei. De aceea, 
nota oficioasă precizează că Austria şi Ungaria au refuzat „să se lase seduse de o 
adeziune la un pact dunărean purtând pecetea Micii Înţelegeri”. Totuşi, pactul 
tripartit este un instrument de pacificare a bazinului dunărean şi prevede că, în 
afară de naţiunile semnatare, şi alte naţiuni pot adera la el. El este deschis tuturor 
acelora care doresc să colaboreze serios la echilibrarea şi reconstrucţia economică a 
bazinului dunărean. 

Acesta este un limbaj pe care îl cunoaştem de doi ani. Nici adeziunea statelor 
Micii Înţelegeri la procesul verbal din 7 ianuarie 1935, nici repetatele lor încercări 
de a face politica italiană să intre într-o fază concretă de realizări în ce priveşte 
organizarea economică şi politică a bazinului dunărean, n-au izbutit până în prezent 
să determine Italia de a ieşi din faza pur verbală a acţiunii sale diplomatice în 
Europa dunăreană. Scepticismul este, deci, permis şi asupra acestei noi manifestări 
a semnatarilor Protocolului de la Roma. 

Poate din punct de vedere internaţional, rezultatul cel mai concret al viitoarei 
întâlniri de la Roma va fi de a pune capăt politicii de apropiere italo-germană, 
schiţată în ultimele săptămâni, printr-o nou afirmare zgomotoasă a drepturilor, 
intereselor şi prieteniilor Italiei la Viena şi la Budapesta. 

Lugoşianu 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 8, f. 22–44 
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276 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA STOCKHOLM, BARBU CONSTANTINESCU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 280, din 17 martie 1936 
Înreg. la nr. 16 538, din 24 martie 1936 

Suedia şi denunţarea unilaterală a Pactului de la Locarno. Opinia ministrului 
Afacerilor Străine şi a presei suedeze 

Domnule Ministru, 

Am onoarea a informa pe Excelenţa Voastră că ministrul Afacerilor Străine, 
domnul Rickard Sandler, restabilit în urma unei gripe destul de serioase, a reluat 
astăzi, după o întrerupere de două săptămâni, recepţiile hebdomadare ale capilor de 
misiune, care s-au grăbit a-l vedea. 

După informaţiile primite din Londra prin ministrul Suediei, domnul 
Palmstierna, cu care a avut ieri seară o convorbire telefonică, ministrul Afacerilor 
Străine crede a şti că „Baronul von Neurath aşteaptă cu bagajele făcute” şi speră că 
acest ministru al Reich-ului va putea merge la Londra în vederea unei soluţii de 
compromis a crizei provocate prin denunţarea germană a Pactului de la Locarno. 
Această soluţie britanică de compromis ar concilia teza franceză juridică cu teza 
germană de prestigiu. Totodată, domnul Rickard Sandler face o absolută distincţie 
între Pactul de la Locarno, care asigura o stare de fapt şi de drept privind exclusiv pe 
statele semnatare – dintre care Suedia nu face parte – şi Pactul Societăţii Naţiunilor, 
interesând problema păcii în general. În consecinţă, art. 16 din „Covenant”166 
(în loc de „Pact”) nu poate fi nici invocat, nici aplicat în total sau în parte pentru a 
obliga Germania la respectarea Pactului de la Locarno. De asemenea, domnul 
Sandler crede că Italia îşi va îndeplini angajamentele ca semnatară a Pactului de la 
Locarno şi pare satisfăcut de spiritul de colaborare ce există la Londra între 
reprezentanţii Danemarcei, Olandei şi Spaniei. 

În fine, amabilul domn Sandler m-a întrebat dacă am informaţii mai recente 
din România şi am profitat de această ocazie spre a-i aduce la cunoştinţă 
comunicatul oficial ce am auzit ieri seară la radio, după care Ministerul Afacerilor 
Străine al nostru dezminte ştirea publicată de unele agenţii telegrafice străine, după 
care domnul Titulescu s-a opune intrării Germaniei în Societatea Naţiunilor; din 
contră – spunea comunicatul – domnul Titulescu a propus o formulă pentru a facilita 
intrarea Germaniei. Această „bună” nuvelă167 a făcut plăcere domnului Sandler, 
                                 

166 Covenant – denumirea în limba engleză a Pactului Societăţii Naţiunilor. În traducere, înseamnă 
„acord”, „angajament”, dar şi „legământ”, în sensul biblic al cuvântului. 

167 Ştire, noutate. 
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care se interesează, cu oarecare nelinişte, de soarta Cehoslovaciei în cazul unei 
agresiuni germane, şi îmi cere unele explicaţii asupra stadiului în care se află acum 
ideea unui pact româno-sovietic de asistenţă mutuală; în explicaţiile ce am dat 
ministrului Afacerilor Străine – care nu vede posibilitatea apărării Cehoslovaciei 
din partea Sovietelor decât prin România, a „cărei poziţie este mult mai solidă” faţă 
de Germania – m-am referit la declaraţiile făcute de Excelenţa Voastră în şedinţa 
Camerei, din 13 decembrie 1935168. 

În ceea ce priveşte opinia suedeză exprimată prin presă ca şi în convorbirile 
particulare, se poate spune că, după ce primul moment a trecut sub impresia 
profundă a gestului german – gest prevăzut ca o consecinţă fatală a dislocării 
frontului de la Stresa şi recunoscut chiar de către cei mai ireductibili pro-abisinieni 
ca un efect parţial deocamdată al politicii antiitaliene a sancţiunilor britanice – 
calculul rece al interesului şi rezerva viitorului au înlocuit în spiritul suedez 
consideraţiile de principiu. 

Cu excepţia organelor de stânga ca „Socialdemokraten” şi „Ny Tid”, a căror 
ideologie politică neagă în mod egal fascismul şi nazismul, celelalte organe ale 
presei suedeze, liberale sau conservatoare, ca „Stockholmstidningen”, „Dagens 
Nyheter” şi „Svenska Daglabet” fac distincţii mai mult sau mai puţin subtile între 
„punctele de vedere juridice” şi „punctele de vedere practice” sau între acţiunea de 
„a rupe un tratat” şi aceea de „a rupe pacea”. Şi deoarece „nu se poate spera că 
Tratatul de la Locarno, semnat în timpul lui Hindenburg, să se mai poată 
reconstitui sub Hitler”, se conchide, pe de-o parte, la necesitatea de „a examina cu 
obiectivitate” propunerile germane, iar pe de altă parte, la ideea că „statele nordice 
cu siguranţă nu vor putea fi câştigate la teoria aplicării Pactului Societăţii 
Naţiunilor” pentru menţinerea Tratatului de la Locarno „care nu este piatra 
unghiulară a păcii”. La acest mod de interpretare a tratatului privitor la situaţia de 
pe Rin, s-ar putea adăuga, pentru a completa această notă, felicitările pe care peste 
o mie de membri suedezi ai Asociaţiei suedezo-germane din Stockholm le-au 
adresat telegrafic domnului Adolf Hitler „cu ocazia restabilirii întregii suveranităţi 
asupra Renaniei”. Protestele aspre care au venit ulterior din partea marelui ziar 
„Dagens Nyheter” nu suprimă prea mult din semnificaţia „simbolică” a acelor 
felicitări. 

Această schimbare la faţă se explică prin faptul că astăzi „principiile” 
prevalează cu atât mai puţin decât în toamna trecută, când era vorba numai de 
Italia, care este departe, cu cât ele permiteau mai inofensiv a se jongla pe 
raporturile comerciale suedezo-italiene sacrificate mai mult sau mai puţin 
dăunător politicii sancţiunilor economice; din contră, astăzi, când este vorba de 
Germania, puternică şi vecină, prevalează exclusiv interesele suedeze cele mai 
reale şi stringente, interesele materiale şi politice. De aici a rezultat mai întâi 
                                 

168 Vezi nota 87, documentul nr. 119. 
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opinia că teza franceză „juridică” este excesivă şi rigidă şi apoi dorinţa pentru o 
soluţie de compromis prin medierea Londrei, soluţie considerată ca posibilă 
după o condamnare platonică a Reich-ului; aşa încât, în acest moment, soluţia 
de mai sus reprezintă dorinţa cercurilor nu numai oficiale, dar şi industriale, 
comerciale şi bancare suedeze, a căror linişte reală de acum în faţa 
„contravenţiei” germane contrastează în mod bătător la ochi cu indignarea 
aparentă de odinioară faţă de „agresiunea” italiană. Însă o privire pe statistica 
comerţului exterior al Suediei arată că Germania dispută Angliei primul loc cu 
o cifră globală numai de unsprezece ori mai mare decât aceea care revine 
Italiei; dacă modesta cifră comercială privind Italia reprezintă numai o pierdere 
probabilă şi aleatorie la masa sancţiunilor înainte de experimentul acestora, 
enorma cifră comercială privind Germania ar reprezenta o pierdere certă şi de 
unsprezece ori mai reală după acel experiment, deja cunoscut. Şi deoarece 
Suedia nu este, cu drept cuvânt, dispusă nici să joace şi nici să piardă o miză 
atât de mare la jocul „tuturor sancţiunilor”, este datoria principiilor de a deveni 
elastice cu Germania după ce fuseseră rigide cu Germania. 

Aşa fiind, teoria disjuncţiei pro domo dintre „Covenant” şi Locarno, ca şi 
cum acesta din urmă nu ar fi fost pus de semnatarii lui – garanţi şi garantaţi – sub 
directa autoritate a Societăţii Naţiunilor; precum şi teoria inaplicabilităţii art. 16 în 
cazul german, ca şi cum semnatarii Pactului de la Locarno nu ar fi semnat o „notă 
colectivă” asupra interpretării art. 16 aplicabil nu numai în cazul italian – cele două 
teorii tind a face tăcere asupra sancţiunilor şi a îndepărta ideea aplicării lor la cazul 
german în Europa, mult mai grav decât cel italian în Africa. Cum nimeni nu poate 
nega dreptul fiecărui popor de a urmări şi de a apăra propriile interese în actuala 
organizare a păcii în Europa, nu mai puţin „principiile” sfârşesc întotdeauna prin a 
fi pedepsite când sunt întrebuinţate „cu două măsuri şi două greutăţi”. Căci dacă 
frontul „neutrilor” se poate reface, după domnul Sandler, prin colaborarea la 
Londra a Danemarcei cu Spania în scopul de a contribui la eliminarea de pe 
ordinea zilei a ideii sancţiunilor eventuale; sub regimul sancţiunilor actuale, după 
opinia colegului meu italian, Italia nu putea garanta pactul denunţat de Germania şi 
nu va putea garanta un nou Locarno. 

Comunicând Excelenţei Voastre cele ce preced, mă folosesc de această 
ocazie pentru a vă ruga să binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea prea 
înaltei mele consideraţii. 

Constantinescu 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului; supus domnului [sub]secretar de Stat; Dir. politică. 24.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 332, f. 26–28 
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277 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Londra 
T.169 nr. 55, din 18 martie 1936, ora 02.52 
Înreg. la nr. 15 439, din 18 martie 1936 
Strict confidenţial. 

Numai pentru Majestatea Sa Regele şi preşedintele Consiliului. 
Discuţiile de la Londra au creat o situaţie foarte gravă. În şedinţa de 

dimineaţă a puterilor locarniene Eden a făcut Franţei şi Belgiei o propunere cu totul 
inacceptabilă. Nu ştiu în ce măsură nu este vorba de o presiune asupra Franţei, dat 
fiind că propunerea lui Eden se depărtează prea mult de oferta de nouă securitate de 
care mi-a vorbit mie ieri, cu rugămintea de a-i da concursul meu pe lângă Cabinetul 
francez. Faptul este că Flandin a luat lucrul foarte tragic şi în consiliul de azi după-
amiază a declarat public că orice s-ar întâmpla ei părăsesc Londra joi pentru a nu se 
mai întoarce. Astă seară, după masă, puterile locarniene au o nouă întrunire, în care 
Flandin voieşte fie să ceară în scris Angliei de a preciza felul de asistenţă pe care 
este gata să-l dea pentru încălcarea Pactului de la Locarno, fie de a declaraţie scrisă 
că nu poate nimic pentru Franţa. Am căutat a calma pe Flandin. I-am arătat că de 
două zile Germania nu face decât să dea înapoi. După ce a tratat de sus Consiliul 
Societăţii Naţiunilor, a fost silită să dea o interpretare ridicolă cu privire la cuvântul 
„alsbald”170 pentru ca să retracteze ceea ce ne-a comunicat oficial. I-am arătat că 
după ce Germania a făcut din discuţia planului lui Hitler o condiţie sine qua non a 
prezenţei sale la Consiliu, a înghiţit condiţia şi vine în faţa Consiliului fără 
asigurările cerute. I-am arătat, în fine, că azi, cu toată dorinţa prietenilor Germaniei 
din Consiliu de a aştepta sosirea delegatului german, cu 8 voturi, printre care acelea 
ale adversarilor, şi contra 5 voturi, printre care al Poloniei, s-a decis discuţia 
imediată a plângerii franco-belgiană în lipsa delegatului german. Toate încercările 
mele au fost zadarnice. Flandin mi-a spus că nu mai doreşte decât un singur lucru 
ca Consiliul Societăţii Naţiunilor să constate încălcarea Pactului de la Locarno 
pentru ca apoi să se întoarcă împotriva Angliei pentru a-i cere asistenţa engleză să-şi 
câştige libertatea de acţiune. Am citit, de altfel, şi telegramele energice din partea 
lui Sarraut în acest sens.  

Iată în rezumat propunerea engleză. Voi face acolo unde trebuie observaţiile 
necesare. 

Anglia propune: 
                                 

169 Documentul a fost publicat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente Diplomatice, (nota 
16), p. 728-731. 

170 Imediat (germ.). 
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1) Imediată constatare a încălcării Pactului de la Locarno. 
2) rezoluţie a Consiliului care să cuprindă, întâi, condamnarea Germaniei 

pentru actul incalificabil comis. Aici sunt mai multe paragrafe de 
frumoasă literatură asupra sanctităţii tratatelor; al doilea, invitarea atât a 
Franţei, cât şi a Germaniei de a duce la Haga chestiunea compatibilităţii 
Pactului franco-sovietic cu Pactul de la Locarno. Aici observ, pe de o 
parte că adresarea invitaţiei Franţei, care nu a greşit cu nimic, şi punerea 
pe picior de egalitate cu Germania este o necuviinţă, iar pe de altă parte, 
lucru mai grav, nu se prevede pentru Germania obligaţia de a-şi retrage 
trupele şi de a respecta Pactul de la Locarno, dacă Franţa câştigă 
procesul. În asemenea condiţii, trimiterea la Haga nu are nici un sens, cu 
atât mai mult cu cât Franţa este în posesiunea notelor diplomatice ale 
Italiei, Angliei, Belgiei prin care aceste state constată perfecta 
compatibilitate între Pactul franco-sovietic şi Pactul de la Locarno; al 
treilea, Consiliu recomandă un aranjament de securitate menit să dureze 
în timpul negocierilor ce se vor deschide pe următoarele baze: 
a) Reafirmarea obligaţiilor din Pactul de la Locarno; 
b) Ocuparea printr-o forţă internaţională atât a zonei demilitarizate 

germane, cât şi a fortificaţiilor franceze. Aici observ că este 
inadmisibil ca Franţa, care nu a greşit cu nimic, să fie pusă pe 
picior de egalitate cu Germania şi să-şi vadă soldaţii ei din 
tranşeele de la frontieră înlocuiţi cu soldaţi străini.  

c) Obligaţia Germaniei de a nu face nici o fortificaţie precum şi 
obligaţia Franţei de a nu continua pe ale ei, precum şi obligaţia 
pentru ambele ţări de a nu mai duce la frontiere trupele şi 
materialul de război. Aici observ că pe Germania, care nu are 
fortificaţii, nu o costă nimic să nu le construiască în timpul 
negocierilor, însă pe Franţa, care le are, o costă mult să nu le poată 
termina; al patrulea, rezoluţia Consiliului continuă printr-o invitaţie 
adusă puterilor de la Locarno de a proceda la următoarele acte: 
discuţia propunerilor de la numerele 2-7 ale lui Hitler, revizuirea 
statutului renan şi acceptarea de zone demilitarizate pe ambele 
părţi, încheierea de pacte de asistenţă mutuală. 

Ca judecată generală asupra acestei întregi propuneri voi face două observaţii: 

1) Anglia, în loc de a executa obligaţiile de asistenţă din Pactul de la Locarno, 
îşi transmite obligaţiile asupra Consiliului, ceea ce este inadmisibil; 

2) Anglia propune însă Franţei o alianţă militară, ceea este extrem de 
important. 

Acesta este rezumatul propunerii engleze făcut cu toată acurateţea şi precizia 
necesară. Îmi vine greu a admite că dacă Franţa ar vrea să negocieze cu Anglia într-un 
spirit amical, fără suspiciune, şi ţinând seama că toată politica Angliei, consistă în a 
câştiga timp pentru a-şi transforma cele 300 de milioane lire sterline votate în 
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armament, să nu fie posibil a exclude din propunerea engleză acele puncte pe care 
le-am semnalat ca inadmisibile sau să nu se poată reduce asperitatea lor la ceva 
acceptabil. Dar starea de spirit franceză este departe, cel puţin pentru moment, de a 
considera ca ceva acceptabil ceea ce ar putea ieşi din urma unor negocieri. Desigur, 
propunerea engleză ca atare nu se poate admite. Dar a-şi imagina că ea nu se poate 
schimba prin negocieri este a vedea un ultimatum dintr-o simplă bază de negocieri. 
Iar dacă după atitudinea ce Franţa voieşte să ia azi, părăsind conferinţa joi, Franţa 
ar reveni asupra deciziei sale şi ar ceda, căci cine ar putea garanta despre viitor, 
poziţia ei ar fi slăbită în chip dăunător pentru toţi. Pricep foarte bine starea 
sufletească a francezilor şi sufăr alături de ei. Violarea comisă de Germania este 
atât de evidentă, şi tratatul atât de important şi atât de clar încât este dureros a 
constata că previziunile lui nu se împlinesc, aşa cum erai în drept să te aştepţi. Dar, 
pe de altă parte, fără ca să aprob nici metodele nici concepţiile actuale ale Angliei, 
îmi dau seama că circumstanţele nu le permit a face azi mai mult şi că alianţa 
franco-engleză propusă de Eden trebuie considerată de britanici ca o contribuţie 
fără seamă pentru menţinerea păcii şi un mare pas al Angliei spre Franţa, dată fiind 
repulsia ce au pentru alianţele militare. În definitive, peste toate elementele 
conflictului actual se aşează o gravă divergenţă psihologică între cele două naţiuni 
occidentale prietene nouă. Şi privind cu tristeţe şi cu îngrijorare situaţia care se 
desfăşoară sub ochii mei, îmi vine în minte, odată mai mult, constatarea pe care am 
făcut-o de atâtea ori în lunga mea şedere în Anglia: Canalul Mânecii este un spaţiu 
interstatal. 

Titulescu 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 265–2 268 

278 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, 
CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU 

[Londra] 
T. nr. 5 200, din 18 martie 1936 

Telegrama Agenţiei Sud-Est nici n-a fost inspirată de mine şi nici nu a urmat 
întâlnirii mele cu miniştrii Înţelegerii Balcanice de la Geneva, ca să apară un 
comunicat. Ea este anterioară sosirii mele la Geneva, şi miniştrii balcanici mi-au 
atras atenţia asupra existenţei ei. Aflu că o telegramă a Agenţiei Havas, pe care nu 
o cunosc, ar fi publicat ştirea care, de asemenea, nu corespunde realităţii.  
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Faţă de această situaţie şi de comunicatul grecesc, vă rog transmiteţi 
Guvernului grec următoarele: 

„Am primit la ceai pe reprezentanţii Înţelegerii Balcanice de la Geneva, care 
au cerut să mă vadă. Nu am publicat un comunicat, nici n-am considerat că 
întâlnirea mea, ca ministru al Afacerilor Străine, cu delegaţii de la Geneva ai ţărilor 
aliate, care îmi cereau informaţii, ar putea-o telegrama de presă transforma în 
întrunirea Înţelegerii Balcanice. 

Cunosc însă care ar fi trebuit să fie datoria oricărui guvern al ţărilor 
balcanice, dacă această telegramă ar fi afectat interesele lui. El ar fi trebuit să-mi 
aducă, în prealabil, mie, la cunoştinţă sentimentele lui şi să-mi ceară mie să 
corectez informaţia greşită a Agenţiei. Procedând altfel şi publicând un comunicat 
împotriva ştirilor de presă, Guvernul grec a comis o inuzitată indelicateţe faţă de 
mine personal şi a dat impresia unui dezacord acolo unde nu era unul. Regret 
consecinţele unei inspiraţii atât de puţin fericite”. 

Titulescu 
Laptew  

AMAE, Fond 71 Atena, vol. 46, f. 64–66 

279 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU  

T.171 nr. 708, din 18 martie 1936 

Răspuns la telegrama cifrată nr. 5 200172. 
Preşedintele Consiliului de Miniştri fiind bolnav, am comunicat secretarului 

general al Ministerului Afacerilor Străine cuprinsul telegramei Excelenţei Voastre. 
Adânc impresionat de comunicarea mea, s-a dus imediat de a transmis-o 

preşedintelui Consiliului, care se află în pat şi mi-a adus răspunsul. Înainte de a 
publica răspunsul, s-a telegrafiat domnului Rossettis spre a avea o întrevedere cu 
Excelenţa Voastră şi a căpăta de la Agenţia Sud-Est o dezminţire. Comunicatul 
elen nu a avut în vedere nici persoana Excelenţei Voastre, atât de iubită şi admirată 
în Grecia, nici a da impresia unui dezacord. Guvernul elen a simţit nevoia a linişti 
opinia publică de aici tocmai în momentul atacurilor împotriva domnului Maximos 
şi a Pactului Balcanic. 
                                 

171 Textul telegramei este în manuscris. Textul descifrat la Ministerul Afacerilor Străine nu a putut 
fi identificat. 

172 Vezi documentul nr. 278. 
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Preşedintele Consiliului aşteaptă nerăbdător întrunirea de la Belgrad spre a 
limpezi în toată sinceritatea această neînţelegere. 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine mi-a citit o telegramă a 
ministrului Greciei la Londra, în care citează o frază tăioasă a Excelenţei Voastre173. 

Langa-Răşcanu 

AMAE, Fond 71 Atena, vol. 46, f. 68 

280 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 36 065, din 18 martie 1936 
Înreg. la nr. 16 155, din 23 martie 1936 

Repudierea Tratatului de la Locarno. Elementele politice ale acţiunii germane 

Domnule Ministru, 

Actul german de la 7 martie ne impune a verifica trecutul apropiat şi a stabili 
dacă în linia politicii germane, violarea zonei renane a constituit o surpriză sau 
chiar un element nou. 

Wilhelmstrasse încearcă astăzi să formuleze o doctrină care să însemne 
fundamentul juridic al actului săvârşit. Ea leagă hotărârea luată de a reocupa zona 
demilitarizată şi de a o pune în „stare de apărare” de ratificarea de către Camera 
franceză a Pactului franco-sovietic. Acest pact, încheind veriga unor alianţe 
militare în jurul Reich-ului ar ameninţa prin încercuirea ce realiza securitatea 
Germaniei şi echilibrul continental. 

În faţa acestei noi situaţii de fapt şi de drept, Reich-ul trebuie să apere şi, 
implicit, să dea o garanţie nouă păcii europene. 

Acestei doctrine Franţa răspunde cu un îndoit argument: 
1) Din punct de vedere juridic, ea afirmă că Pactul franco-sovietic nu 

contravine nici spiritului, nici dispoziţiilor Tratatului de la Locarno. 
2) Din punct de vedere al situaţiei de fapt, ea reaminteşte declaraţia solemnă 

făcută de cancelarul Hitler în discursul său program de la 21 mai anul 
trecut, în care acesta reînnoia angajamentul de a respecta acordurile 
internaţionale, liber contractate de către Reich, şi, îndeosebi, Pactul de la 
Locarno. Discursul-program al cancelarului a fost rostit [la] 19 zile după 

                                 
173 Această ultimă frază, în original, este tăiată şi, probabil, nu a fost trimisă la Bucureşti.  



Institutul Diplomatic Român 

 390 

semnarea la Paris a Acordului franco-sovietic. Cu multă dreptate, teza 
franceză susţine, deci, că acest acord, bine cunoscut Guvernului german 
la data de 21 mai, nu poate constitui pentru acesta un fapt nou care să-l 
îndreptăţească, opt luni mai târziu, să repudieze sistemul locarnian.  

Logica argumentaţiei franceze, valabilă pentru orice instanţă care ar judeca 
după elemente şi criterii juridice, nu se poate însă turna în tiparul concepţiilor şi 
metodelor politice germane. Din ziua chiar a semnării Tratatului de la Versailles, 
Germania a început o acţiune de sabotare a acestui tratat, cu hotărârea fermă de a-l 
nimici cât de curând posibil şi prin orice mijloace. Rând pe rând, diferitele guverne 
ale Reich-ului s-au descătuşat de sub apăsarea prescripţiilor sale. Toată acţiunea 
germană din 1920 şi până astăzi nu a fost decât o constantă luptă împotriva 
„dictatului odios”. În acest înţeles, chiar Acordul de la Locarno nu a însemnat decât 
o etapă, iar nu un scop în sine. Şi cred chiar, că unul din autorii acestui tratat, 
răposatul Stresemann, nu a conceput vreodată angajamentele ce lua atunci decât ca 
un pas înainte pe calea eliberării naţionale. Metodele numai au diferit. Este inutil să 
reamintesc astăzi aspectele variate ale acestei lupte: din zona ocupată, din reparaţii, 
din teritoriul Saar nu a mai rămas decât amintirea unor etape depăşite. 

Regimul naţional-socialist a dat la rândul său un ritm nou acestei lupte contra 
tratatelor: politica sa de prestigiu, de duplicitate şi de violenţă a realizat în faţa unei 
Europe dezorganizate şi dezunite numai în trei ani ceea ce, probabil, Stresemann 
prevăzuse că va necesita mult mai multă vreme. La 16 martie anul trecut, prin 
repudierea clauzelor militare ale Tratatului de la Versailles şi prin reintroducerea 
serviciului militar obligatoriu, cancelarul Hitler a dovedit că înţelegea să 
restabilească pe deplin suveranitatea Reich-ului şi să redea Germaniei o forţă 
indispensabilă politicii sale de viitor. 

După 16 martie 1935, din Tratatul de la Versailles rămânea numai zona 
demilitarizată şi... noile frontiere. Cea dintâi era legată de Acordul de la Locarno; 
clauzele teritoriale erau legate de o stare de fapt şi de forţa militară superioară a 
vecinilor Reich-ului. 

A avut oare, într-adevăr, cancelarul Hitler intenţia de a respecta Tratatul de la 
Locarno, liber contractat de Germania, şi această hotărâre fost-a ea înlăturată 
numai în urma ratificării Pactului franco-rus, cum o afirmă Domnia Sa astăzi? Şi, 
pe de altă parte, şi-a reînnoit, de fapt, cancelarul, în discursul de la 21 mai, [de] 
anul trecut, angajamentul de a respecta zona demilitarizată, cum o afirmă azi 
criticii săi francezi? Cred că răspunsul la ambele chestiuni nu poate fi decât 
negativ. Din ziua în care s-a reintrodus în Germania serviciul militar obligatoriu şi 
din care cea mai febrilă cursă de înarmare cunoscută în istorie s-a dezlănţuit la 
lumina zilei, soarta zonei demilitarizate era pecetluită. Am putea adăuga chiar că 
felul cum puterile de la Stresa şi Consiliul Societăţii Naţiunilor au reacţionat în 
martie anul trecut faţă de violarea clauzelor militare ale Tratatului de la Versailles 
au însemnat condamnarea însăşi a Pactului de la Locarno. 

Germania a constatat atunci, o dată mai mult, că faţă de politica ei de forţă, 
reacţia celorlalte puteri nu poate depăşi o condamnare platonică a Consiliului 
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Societăţii Naţiunilor. Un comandament istoric, care o ducea spre recâştigarea 
întregii sale libertăţi de acţiune, îmbinată cu credinţa că riscurile acestei politici de 
prestigiu nu erau decât foarte reduse, au scris încă din acel moment prologul 
loviturii de la 7 martie 1936. 

Analizând însă chiar discursul cancelarului Hitler de la 21 mai 1935, putem 
vedea că nu este nici el atât de categoric, cum vor să-l înfăţişeze astăzi adversarii 
săi; la acea dată, cancelarul Reich-ului a afirmat că „Germania va respecta toate 
obligaţiile rezultând din Pactul de la Locarno, atâta vreme cât celelalte părţi 
contractante vor fi ele însele gata a menţine acest pact”. 

Se lasă astfel întreaga răspundere a viitorului asupra celorlalte state şi asupra 
felului cum vor respecta angajamentele lor internaţionale. În această frază a 
cancelarului Hitler trebuie să desluşim o adevărată restrictio mentalis, pe care şeful 
statului german o făcea în vederea libertăţii de acţiune pe care înţelegea să şi-o 
păstreze şi a formulelor juridice cu care să o justifice. 

Hotărârea Reich-ului, şi, mai ales, a conducătorilor săi naţional-socialişti, era 
luată deja la acel moment: ultima îngrădire a suveranităţii germane trebuia să 
dispară pentru a da o satisfacţie maselor şi pentru a consolida şi mai mult regimul 
la cârmă. 

Am avut onoarea, din luna mai şi până astăzi, să semnalez, în rapoartele şi 
telegramele mele, calea pe care o urma procesul început împotriva Tratatului de la 
Locarno174. 
                                 

174 Citez, pe lângă nenumăratele mele rapoarte asupra acestei chestiuni, următoarele telegrame 
mai importante: 

La 9 mai 1935, a doua zi după semnarea Pactului franco-sovietic, cu telegrama mea nr. 15 000, 
semnalam Excelenţei Voastre impresia produsă în Germania unde „se condamnă acest act considerat 
contrar păcii, spiritului şi literei Pactului Societăţii Naţiunilor şi Tratatului de la Locarno” (n. a.). 
Documentul nu se publică (n. ed.). 

La 22 mai 1935, după faimosul discurs al cancelarului în Reichstag, telegrafiam, cu nr. 15 016: 
„Critica adusă Pactului franco-rus justifică aprehensiunile celor care se gândesc la soarta Tratatului de 
la Locarno şi anulează propunerile adresate de Reich la Stresa” (n. a.). Documentul nu se publică (n. ed.). 

La 6 iunie 1935, într-o lungă telegramă, nr. 15 026, conchideam că „din ce în ce apare mai 
mult tendinţa de a se discredita nu numai Tratatul de la Locarno, dar şi întreaga ţesătură de pacte 
existente şi a se complica controversele vechi cu altele noi” (n. a.). Documentul nu se publică (n. ed.). 

La 2 ianuarie 1936, cu nr. 36 001, telegrafiam Excelenţei Voastre  „în ultimele zile, anumite 
conversaţii şi informaţii deosebit de serioase mi-au dat prilejul să constat că Germania nu aşteaptă 
decât ratificarea Pactului franco-sovietic pentru a repune în discuţie Tratatul de la Locarno şi 
chestiunea zonei demilitarizate (...), încoronând astfel opera de anulare a clauzelor militare ce mai 
subzistă din Tratatul de la Versailles” (n. a.). Documentul nu a fost identificat în arhivă (n. ed.). 

La 11 ianuarie 1936, reconfirmam aceste informaţii cu telegramele nr. 36 006 şi 36 007 (n. a.). 
Documentele nu au fost identificate în arhivă (n. ed.). 

La 13 ianuarie 1936, cu nr. 36 008, încheiam telegrama mea cu concluzia decisivă: „căpătăm astfel 
dovada că problema zonei demilitarizate devine numai o chestiune de oportunitate, pentru rezolvarea 
căreia Reich-ul pregăteşte dosarul răspunderilor viitoare (...)” (n. a.). Documentul nu a fost identificat 
în arhivă (n. ed.). 

Semnalez, de asemenea, Excelenţei Voastre telegrama mea nr. 36 011, din 18.I.1936 şi, în fine, 
raportul meu nr. 452, din 4 martie precedent, în care semnalam că „sfătuitorii ad latere ai domnului 
Hitler sfătuiau pe Führer să declare, printr-o notă diplomatică şi un manifest adresat poporului 
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Notele verbale schimbate între Guvernul Reich-ului şi guvernele semnatare, 
cât şi întreaga campanie de presă care s-a urmat cu scurte intermitenţe în tot acest 
timp, au însemnat, de fapt, pregătirea juridică şi morală a „faptului împlinit” ce 
trebuia să se producă, iar zilnicele articole ale presei dirijate de domnul Goebbels 
creau climatul naţional şi internaţional prielnic actului ce [se] premedita. Pentru a 
întrebuinţa un termen militar, am putea spune că combaterea Pactului franco-sovietic, 
formularea tezei juridice şi învinuirea adusă Franţei de a încercui Reich-ul, au 
însemnat pregătirea de foc pe care artileria o face multă vreme înaintea atacului 
infanteriei. Faptul în sine era hotărât. Rămânea numai a se alege momentul şi 
condiţiile optime pentru realizarea lui. 

Conflictul african a apropiat, fără îndoială, scadenţa operaţiunii. Anglia, 
angajată adânc împotriva Italiei, Franţa, în ajunul alegerilor, nehotărâtă între cele 
două state prietene, frontul de la Stresa virtual rupt, iar Liga Naţiunilor trecând prin 
cea mai gravă criză a istoriei sale, prezentau diplomaţiei germane posibilităţi 
tactice cum nu se poate mai favorabile. Paralel cu aceste condiţii externe, situaţia 
internă, şi, în special, cea economică, în fiecare zi mai îngrijorătoare, impuneau 
Guvernului o nouă acţiune de prestigiu. Dictaturile trăiesc numai în virtutea unei 
permanente încordări a nervilor naţiunii: pentru a consolida cooperarea între 
naţiune şi dictatură, este indispensabil a pune accentul pe formule politice, sociale 
sau de patriotism integral, care să asigure un entuziasm unanim. Domnul Hitler 
avea nevoie de un nou succes politic; partidul său îl cerea, pentru a stimula o dată 
mai mult poporul german, oarecum obosit de cursa de înarmare şi de sacrificii pe 
care o urma de atâtea luni de zile. 

Am avut onoarea de a raporta la timp Excelenţei Voastre influenţele 
contradictorii care se exercitau asupra Guvernului Reich-ului, în vederea înlăturării 
ultimelor sarcini ale Tratatului de la Versailles. Le voi recapitula de astă dată numai 
în rezumat, spre a completa tabloul Germaniei în ajunul loviturii de la 7 martie: 

1) Comandamentul militar a fost cel care a considerat că menţinerea zonei 
demilitarizate nu constituia numai o abdicare intolerabilă pentru o mare putere, ci 
chiar o primejdie reală pentru securitatea Germaniei. Pentru a putea opera în Est, 
armata Reich-ului are nevoie de o acoperire cât mai solidă în Vest, unde să 
întrebuinţeze cât mai puţine trupe, în cât mai puternice condiţii de apărare. În acest 
scop, nu faptul remilitarizării Renaniei constituie elementul decisiv pentru 
comandamentul Germaniei. Acesta este de găsit în posibilitatea de a fortifica 
frontierele occidentale ale Reich-ului într-o măsură în care, cu un minimum de 
efective, să se obţină un maximum de securitate. Este neîndoios că fortificarea 
Renaniei dă Germaniei o forţă mult sporită pe eşichierul Europei Centrale şi 
Orientale. Am putea spune chiar că ea redă Reich-ului posibilităţi imprevizibile în 
vederea unei acţiuni ofensive în Răsărit. 
                                 
german, că Franţa a violat Tratatul de la Locarno şi se va socoti liber a trage din acest fapt toate 
consecinţele de drept şi de fapt” (n. a.). Documentul nr. 36 011 nu a fost identificat în arhivă; pentru 
raportul nr. 452, vezi documentul nr. 192 (n. ed.). 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 393

Conştient de aceste realităţi strategice, comandamentul militar, a cărui 
colaborare cu regimul naţional-socialist se întemeiază tocmai pe angajamentul 
acestuia de a favoriza o nelimitată sporire a capacităţii de luptă a Reich-ului, a 
pretins cât mai grabnica rezolvare a problemei zonei demilitarizate. Congresul de 
generali ţinut la Potsdam la începutul lunii ianuarie şi despre care am telegrafiat la 
timp acelui departament175, a conchis că primul obiectiv al politicii Reich-ului 
trebuie să fie recâştigarea libertăţii în Renania. Campania de presă chiar începută în 
ianuarie de ziarul „Berliner Börsen Zeitung” a fost inspirată de cercurile 
conducătoare ale armatei, contrar intenţiilor Ministerului Afacerilor Străine. 

În această presiune a comandamentului militar nu trebuie să găsim o 
incompatibilitate cu atitudinea negativă a generalului Fritsch, în ajunul loviturii de 
la 7 martie; ele, din contră, se completează. Oştirea germană a urmărit obţinerea, 
un ceas mai curând, a drepturilor militare în Renania; ea însă nu a tins spre actul de 
forţă, astfel cum el a fost făcut la 7 martie. Dimpotrivă, generalii erau convinşi că 
prin tratative hotărâte cu guvernele semnatare, şi chiar printr-un schimb de 
concesii, se putea obţine ceea ce s-a realizat prin repudierea unilaterală a Pactului 
de la Locarno. Generalii au vrut cu un moment mai curând recâştigarea drepturilor 
militare pe malul stâng al Rinului. Ei însă nu au înţeles niciun singur moment să 
expună Germania la grava criză politică prin care trece şi de a o apropia cât de 
puţin de posibilitatea unui conflict armat. Forţa armată a Germaniei nu este încă 
completă, şi orice conflict intempestiv nu ar fi putut decât să prăbuşească opera 
metodică de reorganizare militară care este în curs. Dacă însă, cu toată această 
rezervă a şefilor oştirii, lovitura de la 7 martie s-a produs în condiţiile în care s-a 
produs, aceasta se datorează altor factori, pe care îi voi examina mai jos. 

2) În vreme ce generalii, conştienţi de misiunea istorică a armatei germane şi 
de răspunderea pe care o aveau faţă de tradiţia ei, erau pentru rezolvarea problemei 
pe căi diplomatice, şefii Partidului Naţional-Socialist, urmând însă altor imbolduri, 
împingeau spre o acţiune de forţă şi de prestigiu. Termometrul intern indica o 
netăgăduită scădere a entuziasmului maselor; greutăţilor şi decepţiilor de fiecare zi 
trebuia să li se răspundă cu o nouă răscolire a pasiunilor naţionale. Reprezentanţi ai 
acestui curent au fost, îndeosebi, domnii Göring şi Goebbels, care, de astă dată, s-au 
găsit de aceeaşi parte a baricadei. Cel dintâi, prin temperament, al doilea, prin 
calcul, au susţinut formula brutală cu toate riscurile, cu toate primejdiile, dar şi cu 
toate... beneficiile ei eventuale. Pentru aceşti domni orice soluţie dobândită prin 
tratative diplomatice însemna un dar incompatibil cu demnitatea Germaniei. 
Dimpotrivă, repudierea unilaterală era singura compatibilă cu doctrina de forţă a 
Partidului Naţional-Socialist şi cu legile dinamice care trebuie să lege acest partid, 
în mod indisolubil, de naţiunea germană. 

Cuvântul fruntaşilor partidului a avut, astfel, influenţa definitivă asupra 
cancelarului, care a hotărât numai în ultimul ceas, şi acesta este astăzi un fapt istoric 
dovedit, acţiunea militară şi politică care trebuia să se desfăşoare a doua zi. 
                                 

175 Conform telegramei nr. 36 011, din 18 ianuarie 1936 (n. a.). Documentul nu a fost identificat 
în arhivă (n. ed.). 
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3) Un element decisiv la hotărârea Reich-ului trebuie găsit şi în domeniul 
diplomatic. Pe de-o parte, în urma întrevederii Flandin-Eden de la 2 martie, se 
recâştigase la Berlin impresia că Guvernul britanic era pe punctul de a da Franţei 
noi garanţii în ce priveşte apărarea sistemului de la Locarno. Pe de altă parte, 
informaţiile primite la 6 martie de la Roma lăsau să se înţeleagă că domnul 
Mussolini va accepta de astă dată propunerile de mediere ale Consiliului Ligii. 
Germania scontase până în ultimul moment o ruptură definitivă între Roma şi 
Londra, cu toate incalculabilele ei consecinţe de viitor. În locul acestei rupturi 
venea o încercare de înţelegere cu marile puteri occidentale. Am asistat, astfel, la o 
adevărată cursă de viteză între Germania şi Italia, încercând fiecare să obţină 
înaintea celeilalte – prin presiunea pe care respectiv o exercitau asupra politicii 
europene – beneficii reale şi definitive. Detaliile acestei curse istorice, în care nu se 
ştie încă care este adevăratul câştigător, nu ne sunt încă astăzi complet cunoscute. 
Ele vor servi însă, în viitor, pentru integrarea celui mai interesant proces diplomatic 
al timpurilor noastre. 

Ne găsim, astfel, astăzi, după tratativele de la Paris, în stadiul tratativelor de 
la Londra. Situaţia se modifică la fiecare oră, în desfăşurarea unei acţiuni 
diplomatice asupra căreia nu putem face încă niciun fel de pronostic. 

Putem trage numai unele concluzii. După cum a am avut onoarea a raporta şi 
telegrafic Excelenţei Voastre, cel care a avut mai puţin de hotărât în acest proces a 
fost baronul von Neurath. Putem chiar să-i facem creditul de a considera că el a 
fost sincer şi atunci când dădea cunoscutele sale asigurări de la Londra şi atunci 
când se întreţinea la începutul lui martie cu ambasadorii Angliei, Italiei, Franţei sau 
cu subsemnatul. El a fost însă depăşit de împrejurări şi rolul său redus la acela de 
simplu „grefier” ale evenimentelor politice. Astfel se consfinţeşte o dată mai mult 
faptul că politica externă a Germaniei, scoasă din axa ei normală, este supusă unor 
legi dinamice, cu totul străine conducerii de la Auswärtiges Amt. Aceste legi îşi 
găsesc centrul de energie în statul major al Partidului Naţional-Socialist, 
regulatorul, sau oarecum frâna, în comandamentul militar, şi expresia lor ultimă, în 
voinţa unică a Führer-ului cancelar. 

Urmând hotărârii acestuia, domnul von Ribbentrop a plecat astăzi dimineaţă 
la Londra pentru a discuta cu puterile locarniene şi cu Consiliul Societăţii 
Naţiunilor. Peste capul acestuia însă, adevăratul şi tragicul duel care se duce în 
acest moment este acela între voinţa de echilibru şi de conservare a Franţei şi între 
aspiraţia de forţă şi de expansiune a Germaniei. 

Se va găsi, oare, între aceste două forţe şi tendinţe istorice calea de mijloc şi 
de compromis care să asigure pacea continentului, pe cel puţin un sfert de veac? 

Orice s-ar petrece la Londra, un fapt rămâne stabilit: actul de la 7 martie, 
corespunzând celor mai adânci sentimente ale poporului german, aş zice chiar 
metafizicii acestuia, a făcut să amuţească criticile şi să uite suferinţele. 

În ochii maselor meduzate [sic!], Führer-ul apare azi sub înfăţişarea 
legendarului Siegfried în luptă cu un fafner multicefal, în care se întrupează 
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bolşevismul, iudaismul, francmasoneria internaţională şi cele mai reprezentative 
încarnări ale acestora: Liga Naţiunilor, Sovietele, Franţa şi „trabanţii” ei. 

Plebiscitul de la 29 martie va da domnului Hitler cvasiunanimitatea voturilor 
exprimate, întărind acest spirit mesianic în credinţa – ce se reflectă tot mai mult şi 
mai alarmant în ultimele sale discursuri – că actele sale sunt infailibile, fiind de 
inspiraţie divină. 

Această mistică constituie, poate, tocmai marea primejdie a zilei de mâine. 

Comnen 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului; supus domnului subsecretar de Stat; în copie, domnului ministru 
Titulescu; Dir. politică. 23.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 333, f. 42–53 

281 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Londra 
T.176 nr. 54, din 19 martie 1936, ora 03.00 
Înreg. la nr. 13 620, din 19 martie 1936  

Numai pentru Majestatea Sa Regele şi primul ministru. 
După cum am telegrafiat, ieri seară am avut de la început impresia că 

propunerea britanică dată de Eden lui Flandin nu a fost cea despre care mi-a vorbit 
mie şi nici ultimul cuvânt şi că negocieri ulterioare ar putea să o modifice cu mult în 
favoarea Franţei. Deşi decizia lui Flandin de a părăsi Londra mâine, joi seara, este 
irevocabilă, totuşi el a consimţit a discuta astăzi din nou în sânul puterilor locarniene. 

S-au făcut progrese simţitoare. Dar nici un pronostic nu poate fi făcut în chip 
definitiv pentru că situaţia se schimbă din ceas în ceas în urma discuţiilor. Dau aici 
un rezumat aproximativ al soluţiilor care au părut astăzi după amiază, că ar putea 
face obiectul unei decizii comune franco-engleze. Dar cum o nouă întrunire a 
puterilor locarniene are loc astă seară, în momentul chiar în care telegrafiez, nu pot 
garanta că cele ce voi comunica mai sunt exacte în momentul de faţă. Este 
interesant, totuşi, a se vedea drumul parcurs, independent dacă se ajunge sau nu la 
un acord. Marea Britanie şi Franţa au fost mai mult sau mai puţin de acord cu 
următoarele puncte: 
                                 

176 Documentul a fost publicat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente Diplomatice, (nota 16), 
p. 731–732. 
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1) Nu mai este vorba de forţe militare internaţionale în zona demilitarizată 
germană sau numai trupe aparţinând armatelor ţărilor garante, Marea 
Britanie şi Italia, pe teritoriul francez.  

2) Franţa mutual, dacă Germania îşi ia angajamentul de a nu face 
fortificaţii în zona demilitarizată, de a nu continua construcţia de alte 
forturi pe teritoriul ei. 

3) S-ar proceda imediat la facerea acordurilor militare în virtutea Pactului 
de la Locarno. 

4) S-ar face tratate de asistenţă mutuală între Franţa, Marea Britanie, Belgia 
şi Italia, care ar fi complementare Pactului de la Locarno.  

5) Anglia nu mai insistă pentru trimiterea afacerii la Curtea Permanentă de 
Justiţie Internaţională de la Haga, dat fiind că refuzul Germaniei este 
irevocabil. Franţa cere însă această trimitere, bineînţeles, cu condiţia ca 
Germania să restabilească Locarno dacă pierde procesul.  

6) Dificultatea cea mare în momentul de faţă între Marea Britanie şi Franţa 
constă în faptul că Franţa cere de pe acum Angliei să se angajeze în caz 
când Germania n-ar accepta proiectul la care lucrează, să ia măsurile 
necesare pentru a restabili situaţia în Renania. Printre acestea, Franţa 
pune, în primul rând, sancţiunile economice care nu ar consta în cazul 
Germaniei în suspendarea întregului comerţ, ci din scoaterea din 
clearing a materiilor prime care vor trebui să fie plătite în aur de 
Germania. Marea Britanie refuză această cerere şi oferă din… (lipsă în text) 
tot concursul ei, pentru cazul în care Germania ar refuza proiectul 
propus, pentru a face presiune prin toate mijloacele ca Germania să-l 
accepte. Ce va fi mâine vom vedea. 

Titulescu 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 269–2 270 

282 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 589, din 19 martie 1936, ora 13.45 
Înreg. la nr. 15 670, din 19 martie 1936 
Confidenţial. 

Propunerile vagi, ambigue, ipocrite ale Guvernului englez, care, în loc să 
respecte semnătura Angliei, ţine să facă pe mediatoarea, şi încă părtinitoare a 
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Germaniei, dezlănţuie în presa franceză de azi dimineaţă un val de pesimism. 
Concluzia ziarelor, aproape unanimă, sună cam astfel: nu mai există securitate 
colectivă; nu mai există Societatea Naţiunilor; nu mai sunt tratate; nu mai avem ce 
căuta şi nici ce spera la Londra; Flandin are datoria a se înapoia la Paris, să fim tari 
prin noi înşine şi prin alianţele noastre. 

Am văzut multă lume ieri, şi politică şi simpli particulari. La toţi am găsit o 
stare de spirit deplorabilă ca urmare a inerţiei şi intenţiei engleze; inchietudine şi 
numai inchietudine. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 19.III.1936.(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 305 

283 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 660, din 19 martie 1936, ora 19.15 
Înreg. la nr. 16 831, din 20 martie 1936 

Ca urmare la telegrama mea nr. 632177. 
În cursul conversaţiilor cu mine şi cu colegii mei, noul ministru al Italiei 

confirmă intenţia Guvernului său de a ajunge la un acord cu Iugoslavia. Dânsul 
justifică necesitatea unei strânse înţelegeri între ambele ţări prin pericolul ce va 
rezulta prin coborârea Germaniei la Trieste şi din realizarea Anschluss-ului. 

Din cele spuse de colegul meu italian, reiese că la Palatul Chigi s-a ajuns 
la convingerea că tendinţele spirituale catolice pe care s-a sprijinit în trecut 
vechiul stat austriac au slăbit, iar tânăra generaţie austriacă fiind crescută în 
ideea germanismului natural, nimic n-ar putea împiedica unirea Austriei cu 
Reich-ul. 

Gurănescu 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65, f. 99 

                                 
177 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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284 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, 

CONSTANTIN VIŞOIANU,  
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 846, din 19 martie 1936, ora 23.35 
Înreg. la nr. 15 682, din 20 martie 1936 

Cercurile diplomatice de aici reţin din declaraţiile făcute de domnul Beck 
în faţa Consiliului SN pasajele privitoare la eventualele tratative dintre 
Germania şi statele vecine pe baza propunerilor domnului Hitler. Domnul Beck 
doreşte a sustrage aceste tratative Consiliului şi urmăreşte, desigur, să le 
îndrepte pe calea negocierilor bilaterale; astfel, Domnia Sa reîntâlneşte politica 
germană şi se desparte încă o dată de doctrina securităţii colective. Limbajul 
privitor la „independenţa” şi „neutralitatea” Belgiei ascunde, de asemenea, 
aceeaşi tendinţă şi dorinţă a domnului Beck de a vedea această ţară dezlipindu-se 
de legătura sa sigură cu Franţa. Este primul serviciu pe care Domnia Sa îl poate 
face Germaniei, invitând celelalte ţări a opera aceeaşi schimbare pe care a 
înfăptuit-o politica externă poloneză şi care a început printr-o detaşare de 
sistemul de apărare colectivă al statelor aliate pe baza stabilităţii tratatelor şi a 
ordinii teritoriale şi a continuat printr-o apropiere de tabăra cealaltă. S-ar zice 
că peste tot unde vede legându-se între ele statele pentru apărarea păcii, domnul 
Beck doreşte a introduce un element de disociere fie pe inegalitatea dintre acele 
state sau pe diversitatea problemelor lor externe, fie măgulindu-se prin 
avantajele iluzorii ale izolării (pe [care] Domnia Sa o numeşte independenţă sau 
neutralitate). 

Călătoria sa la Bruxelles, după lungi convorbiri cu domnul Göring, ar fi fost 
reuşită pe planul germano-polon dacă ar fi vărsat câteva argumente în favoarea 
recentei agitaţii a flamanzilor. După cum proiectata sa vizită la Belgrad ar fi 
aplaudată la Berlin dacă ar deschide sârbilor perspective proprii în faţa 
problemelor tratate de ei în comun până acum. Mărul discordiei în sânul Micii 
Înţelegeri ar putea slăbi nu numai această organizaţie, dar pe fiecare din membrii 
ei, şi rolul politic al Poloniei ar creşte în aceeaşi măsură. Căci Polonia nu poate 
juca un rol de mare putere decât într-o regiune de rivalităţi şi asupra unor state 
sleite de probleme veşnic deschise. 

Vişoianu 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 5, f. 262–264 
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285 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA  

LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA VARŞOVIA, MIRCEA BABEŞ,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 843, din 19 martie 1936 
Înreg. la nr. 16 290/1936 
Confidenţial. 

Actualmente, amiciţia pe care o arată politica Poloniei faţă de Ungaria – sub 
pretextul trecutului istoric comun – tinde de fapt: 

1) la sfărâmarea Micii Înţelegeri şi 
2) la dobândirea unor fruntarii comune cu Ungaria. 

În ce priveşte primul punct, se poate observa că bărbaţii politici poloni, în 
toate declaraţiile lor, caută să ignore complet existenţa acestui organism politic sau 
să-i critice – prin aluzii indirecte – activitatea. Totodată însă, prin mijlocirea presei 
oficioase, Mica Înţelegere este atacată în Polonia pe faţă şi prezentată ca fiind 
lipsită de coeziune, de vitalitate şi de neatârnare faţă de marile puteri. 

Ce interes poate avea Polonia pentru a încerca să saboteze sistematic Mica 
Înţelegere? 

În primul rând, acţiunea consecventă şi hotărâtă a Micii Înţelegeri constituie 
un element de stabilitate şi de pace, bazat pe o putere reală de care trebuie să se 
conteze în politica europeană în dezlegarea problemelor Europei Centrale. Or, 
Polonia doreşte tocmai ea să joace un astfel de rol în Europa Centrală. 

Afară de aceasta, influenţa Poloniei în fiecare din statele situate în Europa 
Centrală este înlăturată prin existenţa Micii Înţelegeri, care îi răpeşte „zona de 
influenţă” în care ar dori, pe de-o parte, să-şi realizeze cu mai multă uşurinţă 
interesele ei de ordin material, iar pe de alta, să-şi câştige prestigiul de putere 
mediatoare între aceste state. 

În privinţa punctului al doilea, Polonia – încă din timpul tratativelor de pace – 
a încercat să obţină o fruntarie comună cu Ungaria, în speranţa de a putea exercita 
astfel, alături de această ţară, o presiune mai directă asupra Europei Centrale. 

În această tendinţă, politica polonă s-a arătat întotdeauna consecventă. 
Dovada: neratificarea de către Polonia a Tratatului de la Trianon şi menţinerea 
până în ziua de astăzi în stare endemică a unor conflicte artificiale cu Cehoslovacia 
spre a permite oficialităţilor poloneze să cultive în sânul populaţiei ura contra 
cehilor şi să lase, pentru cazul când ar izbucni tulburări în Europa, o poartă 
deschisă armatelor polone prin teritoriul cehoslovac, spre Ungaria. 

Alături de Ungaria, politica Poloniei va tinde la realizarea postulatelor 
revizionismului ungar şi, ulterior, poate chiar la realizarea revizionismului bulgar. 

În aceste împrejurări, jocul politic al Poloniei în Europa Centrală ameninţă 
direct ordinea stabilită de tratatele de pace, fapt ce trebuie denunţat atât în interiorul 
statelor ameninţate, cât şi în capitalele occidentale. 
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Pentru promovarea intereselor ei proprii, Polonia nu va ezita niciodată să 
sacrifice interesele altor state. 

Dezideratele sus-menţionate ale politicii externe polone – atât în ce priveşte 
Europa Centrală, cât şi statele baltice –, neputându-se realiza decât în cadrul unei 
Europe neorganizate pe bază de securitate colectivă, Polonia împiedică prin toate 
mijloacele o consolidare a păcii pe astfel de baze în regiunile care o interesează mai 
de aproape. 

Problemele mari ale politicii europene interesează din ce în ce mai puţin 
Polonia de astăzi, care caută să-şi concentreze atenţia şi activitatea exclusiv asupra 
propriilor ei interese. 

Cum însă teama de Rusia ar putea să o împiedice în planurile ei, continuă să 
o preocupe şi să o îngrijoreze, Polonia menţine alianţa cu România ca o haină 
pentru „vreme rea”. Însă pentru „vremea bună”, când va izbuti, eventual, să domine 
situaţia în Europa Centrală, ea îşi pregăteşte tot mai vizibil colaborarea cu Ungaria. 

Trebuie menţionat că vederile cercurilor politice oficiale asupra Europei 
Centrale, corespunzând lozincii de prestigiu care domină politica polonă, nu vor 
putea fi schimbate cu uşurinţă în viitor de alte partide sau curente din Polonia. 

Deşi numai în cazul când dificultăţi de ordin intern sau de ordin extern ar 
absorbi în alte direcţii „independenţa” poloneză, acţiunea ei în ce priveşte Europa 
Centrală ar putea fi stăvilită în mod natural. 

Această „independenţă” ar mai putea fi limitată şi prin atragerea Poloniei 
într-un nou sistem de consolidare a păcii, care să-i înfrâneze şi să-i canalizeze 
posibilităţile de acţiune în Europa Centrală. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Babeş 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 5, f. 258–261 

286 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 527, din 20 martie 1936, ora 21.40 
Înreg. la nr. 16 001, din 21 martie 1936 
Secret. 

Ca urmare la telegramele mele nr. 374178 şi 468179. 
Rog binevoiţi a aviza dacă faţă de situaţia internaţională actuală şi de pregătirile 

militare bulgare, n-ar fi necesar să se grăbească încheierea convenţiei militare. 
                                 

178 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
179 Vezi documentul nr. 266. 
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După cum am comunicat la 27 februarie, Guvernul turc, referindu-se la 
conversaţiile de la Paris cu MS Regele şi cu domnul ministru Titulescu, în care s-ar 
fi căzut de acord în privinţa unui nou schimb de vederi între Statele Majore, m-a 
informat că a transmis Guvernului nostru, prin ministrul Turciei la Bucureşti, 
invitaţia de a trimite la Ankara un delegat militar împuternicit să trateze, semnarea 
convenţiei urmând a fi făcută ulterior la Bucureşti. 

Acum câteva zile, Ministerul Afacerilor Străine m-a înştiinţat că invitaţia ar fi fost 
acceptată şi că ar fi comunicat la Bucureşti data care ar conveni Statului Major turc. 

Ataşatul nostru militar mă informează însă că la Marele Stat Major din 
Bucureşti nu s-a luat nicio hotărâre în legătură cu invitaţia. Tot ataşatul nostru 
militar îmi comunică din Istanbul că unii colegi străini ai lui cred a şti că Turcia şi 
Iugoslavia ar fi semnat deja o convenţie militară. În aşteptarea verificării, înregistrez 
zvonul sub toată rezerva. Ceea ce probabil nu este adevărat azi s-ar putea realiza 
mâine, dacă nu se ia o decizie. 

Socotesc că trebuie să evităm ca să ni se poată imputa, odată, că nu am uzat 
de propunerea de a trata. 

Dacă există motive pentru a nu se primi invitaţia, îmi permit a sugera ca ele 
să fie comunicate turcilor prin mine sau prin ministrul Turciei de la Bucureşti, spre 
a ne degaja de răspundere. 

Filotti 
[Note marginale:] 
Îmi îngădui să vă spun că prezenta telegramă este transmisă de Filotti înainte de 
telegrama dumneavoastră nr. 50180, prin care i-am transmis cele necesare, adăugând 
şi explicaţiile ce-i permiteau a înţelege chestiunea. Aştept instrucţiunile dumneavoastră 
pentru a transmite Marelui Stat Major această telegramă a lui Filotti. (ss) Savel 
Rădulescu. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 580, din 20 martie 1936 
Înreg. la nr. 19 901/1936 

Domnule Ministru, 

După ştirile ce le-a putut afla această legaţie, Guvernul austriac n-a primit 
nicio confirmare oficială sau oficioasă din partea Germaniei, a propunerii făcute de 
                                 

180 Vezi documentul nr. 273. 
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domnul Hitler în cursul unei convorbiri cu un corespondent al ziarului „Daily 
Mail”, cu privire la încheierea unui pact de neagresiune germano-austriac. Nici 
Guvernul austriac n-a încercat până acum, fie aici, fie la Berlin, să capete lămuriri 
în această privinţă şi nu va face niciun demers până la o limpezire a situaţiei 
pricinuite de reocuparea militară a Renaniei. 

Atitudinea Austriei faţă de acea propunere este, deci, de pasivă aşteptare. 
Hotărârile ulterioare ce le va putea lua vor fi determinate, de altminteri, în deplină 
înţelegere cu Italia, a cărei influenţă este mai departe atotputernică la Viena. 

Se crede, de altfel, aici că propunerile senzaţionale ale cancelarului german – 
dacă nu vor fi retrase – vor fi obiectul unor lungi tratative diplomatice în care 
problema austriacă va fi atinsă spre a fi rezolvată în cadrul unei consolidări 
generale a păcii continentului. 

Se mai observă aici, cu acest prilej, că Austria nu se teme de o agresiune 
germană, care nu este socotită ca probabilă, ci de amestecul Reich-ului în treburile 
interne ale ţării prin sprijinirea directă sau indirectă a mişcărilor de opoziţie. 

Deoarece regimul actual în Austria se bizuie numai pe o minoritate, se 
înţelege uşor gingăşia acestei probleme. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 26, f. 66–67 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 666, din 21 martie 1936, ora 13.53 
Înreg. la nr. 16 078, din 21 martie 1936 

Atmosfera aici este din nou încărcată. Atât oamenii regimului, pe care i-am 
văzut ieri şi azi, cât şi în cercurile Auswärtiges Amt mi s-a spus că sugestiile venite 
de la Londra sunt inacceptabile. Germania nu poate admite Curtea Permanentă de 
Justiţie Internaţională de la Haga deoarece în speţă nu este vorba de un conflict 
juridic, ci de unul politic, ce depăşeşte competenţa acesteia; iar în ceea ce priveşte 
constituirea unui cordon internaţional pro forma în zona demilitarizată mi s-a spus 
categoric: „Am obţinut egalitatea de drepturi cu riscul unui război, nu o vom 
compromite azi pentru a ne supune injoncţiunilor venite de la Londra. Suntem o 
mare putere suverană şi nu vom admite nimic ce nu va admite şi Franţa”. 
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Sunt informat că, cu prilejul discursului pe care îl va rosti astă-seară la Berlin, 
Hitler va declara şi mai categoric decât aseară la Hamburg că propunerile de la 
Londra sunt inacceptabile. Presa, de altminteri, este unanim ostilă. 

Ambasadorul Angliei, pe care l-am văzut chiar azi, împărtăşeşte această 
impresie pesimistă. 

Expediat direct domnului ministru Titulescu. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 21.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 333, f. 137 
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SUBSECRETARUL DE STAT AL  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU,  
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI 

T. nr. 15 394, din 21 martie 1936 
Înreg. la nr. 15 394, din 12 martie 1936 
Secret. 

Romanoleg Ankara. 
Referire la telegrama dumneavoastră nr. 468181. Exclusiv şi absolut strict 

pentru uzul dumneavoastră personal. 
Transmiţând domnului ministru Titulescu telegrama dumneavoastră nr. 468, 

Domnia Sa ne telegrafiază: 
„Am vorbit cu Tevfik Rüstü Aras în chestiunea care vă interesează. El caută 

ca, din moment ce eu voiesc să las puterea de decizie în mâinile Marelui Stat 
Major, în loc să negociez eu, tot aşa şi el, chestiunea să fie în mâinile Statului 
Major. Totuşi, Tevfik Rüstü Aras adaugă că în ce priveşte minimul de forţe 
disponibile, el are siguranţa că rezerva generalului Samsonovici va fi admisă. Şi că 
în ce priveşte zona de concentrare, are credinţa că se poate ajunge la un acord pe 
baza formulei că jumătate din trupe trebuie să fie în Dobrogea. Cu alte cuvinte, 
Tevfik Rüstü Aras mi-a confirmat, reluând ce mi-a spus înainte de decizia 
ministerială, dat fiind refuzul meu de a negocia o chestiune militară, că se pune şi 
el la adăpost, lăsând chestiunea Statului Major. După felul în care vorbeşte, el pare 
înţeles cu Statul Major turc. Aceasta este impresie, dar am o experienţă prea veche 
ca să spun că este şi o garanţie. Mai mult însă decât atât nu pot obţine de la el. 
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Tevfik Rüstü Aras adaugă că şeful Marelui Stat Major turc va veni pentru semnare 
la Bucureşti. 

Deşi părerea mea ar fi fost să trimitem un delegat al Statului Major la Ankara, 
dată fiind atitudinea Guvernului turc cu privire la pretinsul comunicat de la 
Geneva, ar fi contrar demnităţii ţării să facem noi acum acest gest. Mă raliez, deci, 
astăzi, la părerea generalului Samsonovici, exprimată în ultima noastră întâlnire, şi 
pentru moment trebuie ţinută în suspensie”. 

Pentru a putea înţelege şi mai bine cele precedente, vă adaug că, înainte de 
plecarea domnului ministru Titulescu la Londra, am discutat această chestiune cu 
generalul Samsonovici şi domnul prim-ministru. Şeful Marelui Stat Major al nostru 
găsea mai întâi că turcii ar fi trebuit acum să vină la noi; apoi că trebuie să ştim 
dacă turcii acceptă rezervele noastre, în caz contrar fiind inutil a trimite pe cineva 
la Ankara; în sfârşit, că această chestiune comportă lămuriri ce şefii de Stat Major 
trebuie să discute. 

Vă informez, de asemenea, că la 18 martie ministrul Turciei la Bucureşti mi-a 
remis un aide-mémoire prin care, amintind conversaţiile de la Paris între MS 
Regele şi domnul ministru Titulescu, amintind cererea ministrului Turciei de a 
trimite un delegat la Ankara, invită pe delegatul Marelui Stat Major al nostru să 
vină la Ankara în ultima săptămână a lunii martie. Ţinând seama de punctul de 
vedere al generalului Samsonovici, am răspuns ministrului Turciei că delegatul 
Statului Major n-ar putea pleca la data indicată de invitaţia Domniei Sale. 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 156–158 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MADRID, ION THEODOR FLORESCU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 185, din 22 martie 1936 
Înreg. la nr. 17 620/1936 

Domnule Ministru, 

Spania trece prin zile grele şi triste, pasiunile politice au ajuns la paroxism 
odată cu venirea guvernului Azaña la cârmă, aliaţii săi din extrema stângă care i-au 
asigurat izbânda în alegeri îşi închipuie că, având la cârmă un fel de mandatar sau 
„prepus” al lor, totul le este permis. 

Siguri de impunitate, imediat ce s-a cunoscut succesul stângii şi al extremei 
stângi, mulţi comunişti, după ce au obţinut cu scandal, eliberarea din închisori a 
prietenilor lor – criminali de drept comun, în număr – se zice – de 30 000, au 
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continuat pe străzi manifestările lor criminale, punând foc la biserici şi chiar altor 
proprietăţi private ale adversarilor lor de dreapta. 

În fiecare zi se anunţă oameni asasinaţi în stradă sub pretext că ar fi fascişti. 
Agenţii forţei publice cad şi ei adeseori victime. 

Pentru a avea o confirmare cvasioficială a eliberării din închisori a criminalilor 
de drept comun, numiţi impropriu revoluţionari politici, am avut zilele trecute o 
audienţă la domnul Barcia, ministrul Afacerilor Străine, care trece drept un om cult 
şi moderat. Domnul ministru Barcia, primindu-mă, mi-a mărturisit acest neobişnuit 
procedeu, scuzând Guvernul pe motiv că în primul entuziasm al maselor s-au putut 
face greşeli, dar că Guvernul a luat măsuri ca să fie din nou arestaţi criminalii de 
drept comun, lucru ce nu am auzit a se fi executat, fie zis în treacăt. Dar mi-a mai 
adăugat că Guvernul, fiind forţat să execute programul de alegeri, în care s-au făcut 
mari concesii extremei stângi, adică comuniştilor, are o situaţie dificilă. Domnul 
ministru Barcia mi-a mai spus că domnul preşedinte al Consiliului, Azaña, este ultima 
rezervă a Spaniei. Dacă dânsul se va retrage, anarhia va coborî ultimele trepte. 

Cu două zile înainte de deschiderea Parlamentului, s-a pus foc în centrul 
oraşului Madrid la două biserici, poliţia şi pompierii venind târziu ca în operetele 
bine cunoscute. 

Lumea mai bună este terorizată. Manifestaţiile zgomotoase în care se cere de 
[către] lucrători îndârjiţi capul lui Gil Robles – şeful de dreapta – se ţin lanţ în toate 
nopţile. Comerţul este paralizat şi descurajat. Domnul preşedinte Azaña, sincer sau 
numai de aparenţă, a menţinut starea de alarmă în ţară. 

Guvernul, deşi are majoritatea în alegeri, nu îndrăzneşte încă să propună 
reformele îndrăzneţe şi periculoase la care s-a angajat în alegeri. 

Extrema stângă face manifestări violente spre a forţa mâna Guvernului. 
Reprezentanţii dreptei se pregătesc şi ei pentru o luptă serioasă, în caz când 
Guvernul va aduce în Cameră legi cu caracter revoluţionar sau va căuta să 
desfiinţeze legile votate în trecutul Parlament de Guvernul de dreapta. 

Faţă de atitudinea Guvernului, timidă sau complice cu forţele revoluţionare, 
se vorbeşte de o mişcare în armată sau în forţele poliţieneşti ca să se introducă 
liniştea pe care Guvernul nu poate sau nu vrea s-o restabilească. 

În acest timp, atentatele continuă în provincie, ca şi în Madrid. 
În unele regiuni, ţăranii, instigaţi de extremişti, ocupă pământurile proprietarilor, 

fără a aştepta vreo lege sau vreo punere locală în posesie. În unele localităţi, ţăranii 
ară islazurile destinate nutreţului vitelor. O criză a nutreţului este în perspectivă. 

După validări care acum sunt în curs, este de prevăzut că vor începe şedinţele 
agitate în Parlament. 

Nesiguranţa asupra ceea ce va aduce ziua de mâine pentru clasele avute din 
Spania, a determinat un curent de emigrare, în special a celor care se credeau mai 
direct ameninţaţi în persoana sau averea lor, de o eventuală venire la putere a 
extremei stângi. 

Această emigrare de persoane a dat loc la evaziuni de capitaluri. Pentru a 
pune capăt evaziunilor de capital, Guvernul a publicat un decret prin care stabileşte 
următoarele: „Voiajorii, la trecerea frontierei spaniole, vor primi de la autorităţile 
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vamale, o adeverinţă în care se va specifica suma în pesetas cu care trec frontiera, 
cu indicarea numărului biletelor de bancă. Această adeverinţă va trebuie să o 
prezinte băncii străine sau particularilor cărora le va ceda acele bilete pentru ca, la 
reimportul acelor bilete în Spania, ele să poată fi depuse la băncile spaniole în 
conturi curente. 

Exportatorii spanioli nu vor putea admite ca plată biletele Băncii Spaniei, 
provenite din străinătate, de asemenea băncile spaniole sau cele străine stabilite în 
Spania nu vor putea admite asemenea bilete la plata documentelor sau tratelor 
asupra străinătăţii. 

Biletele de bancă spaniole aflate în străinătate vor trebui să fie repatriate, cele 
din Franţa, Portugalia, nordul Africii şi Gibraltar, până în termen de cinci zile, până 
în opt zile cele din restul Europei şi 30 de zile cele din alte continente; în cazul 
biletelor ce nu provin din nordul Africii sau Europa, biletele vor trebui să fie însoţite de 
o adeverinţă a consulului spaniol din localitatea de expediţie în care acesta va 
declara că a controlat numărul biletelor şi că a asistat la închiderea plicului. 

Creditarea în cont curent străin, în băncile spaniole, a valorii biletelor, se va 
face cu prealabila autorizaţie a Oficiului spaniol pentru controlul devizelor, sumele 
astfel depuse vor putea fi întrebuinţate la plăţi în interiorul Spaniei. 

Se suspendă până la noi dispoziţii trimiterea în străinătate a biletelor de bancă, 
atât spaniole, cât şi străine, prin scrisori recomandate sau simple, iar scrisorile 
recomandate conţinând bilete de bancă nu vor fi expediate de poştă.  

Autorităţile vamale vor continua, ca şi în trecut, să înscrie în paşapoartele 
voiajorilor care ies sau intră în Spania sumele ce poartă asupra lor”. 

Aceste dispoziţii au provocat în cercurile diplomatice mari aprehensiuni, 
fiind primite cu severe critici şi rezerve. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 231, f. 456–460 
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ATAŞATUL DE PRESĂ AL LEGAŢIEI ROMÂNIEI DE LA BERLIN, 

PETRE ILCUŞ, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

R. nr. 98, din 23 martie 1936 
Înreg. la nr. 01 915, din 28 martie 1936 

Încălcarea Tratatului de la Locarno şi ocuparea zonei demilitarizate a Renaniei 
de către Germania 

În raportul nostru nr. 55182, din 12 februarie a.c., analizând atitudinea presei şi 
a cercurilor politice germane faţă de Pactul franco-rus, am arătat, în concluzie, la 
                                 

182 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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pagina a 8-a, că neliniştea Germaniei şi toată agitaţia presei şi a cercurilor politice 
de aici se datorează factorului rus: „Cointeresarea directă a Rusiei în problemele 
europene şi, în special, în acelea din Europa Centrală şi Sud-Estică pune Reich-ul 
în faţa unei noi situaţii, de care trebuie să ţină seama în viitor”. 

La acelaşi loc mai spuneam: „După toate aparenţele, vom asista în timpul 
apropiat la o nouă manifestare de ordin politic extern al celui de-al treilea Reich, 
manifestare care se va îndrepta, fie contra Pactului de la Locarno – problema zonei 
demilitarizate a Renaniei – fie că ea va avea ca obiectiv o intensificare a acţiunii în 
estul şi sud-estul Europei”. 

Deşi în tot timpul cât a fost discutată în presă eventualitatea ratificării 
Pactului franco-rus, se arătau din când în când indicii destul de clare, din care 
s-ar fi putut trage concluzia că obiectivul politicii externe germane – în viitorul 
cel mai apropiat – va fi îndreptat spre zona demilitarizată a Renaniei, totuşi, 
actul de la 7 martie al cancelarului Hitler, atât prin momentul ales, prin formă, 
cât şi prin conţinutul lui, a însemnat o surpriză chiar şi pentru cercurile politice 
ale Berlinului. Se admitea cel mult ipoteza denunţării formale de către 
Germania a Tratatului de la Locarno, fără a fi însă însoţită, simultan, de 
ocuparea militară a zonei demilitarizate. În cazul cel mai extrem, se credea că 
Germania ar putea, cel mult, să trimită în Renania trupe reduse care să aibă mai 
mult un caracter simbolic pentru teza suveranităţii Reich-ului. 

Motivele care l-au determinat pe domnul Hitler să ia, totuşi, hotărârile aşa 
cum le cunoaştem, de a soluţiona problema în mod samavolnic şi radical, se pot 
rezuma în următoarele: 

Consecvent principiului de a reda Reich-ului cât mai degrabă o suveranitate 
deplină în cadrul frontierelor sale, ca mijloc de realizare cancelarul a ales şi de data 
aceasta, ca, de altfel, şi în trecut, calea cuceririi printr-un act de voinţă şi de forţă, 
iar nu aceea a negocierilor şi a târguielilor. În concepţia Führer-ului, suveranitatea, 
libertatea şi egalitatea de drepturi a unei naţiuni, pentru a-şi câştiga şi păstra 
adevărata lor valoare, nu pot forma obiect de discuţie, de tratative şi de târguieli, ci 
ele trebuie cucerite, căci numai astfel aceste valori îşi pot produce efectul 
psihologic pe care trebuia să-l aibă asupra maselor. 

Momentul ales a fost determinat, în bună măsură, dacă nu în mod hotărâtor, 
pe lângă faptul ratificării Pactului franco-sovietic, de negocierile pe care, după cum 
se confirmă acum, Franţa şi Anglia le-ar fi dus în ultimul timp în legătură cu 
problema zonei demilitarizate a Renaniei, în sensul unor noi garanţii engleze, 
negocieri de care oficialitatea germană luase cunoştinţă. Astfel, după cum se 
afirmă, Germania şi-a dat seama că se găseşte în faţa ultimului moment care mai 
oferă vreo posibilitate de acţiune. 

Cunoscând voinţa Angliei de a nu lăsa să se ajungă în împrejurările actuale la 
un conflict armat, Reich-ul s-a grăbit să dea lovitura de la 7 martie. 
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Pe de altă parte, nu mai încape îndoială că acest act îşi are o explicaţie destul 
de puternică şi pe planul politicii interne. Regimul naţional-socialist avea neapărat 
nevoie de un nou element de digresiune, care să-i permită abaterea atenţiei maselor 
de la greutăţile economice şi sociale interne, spre aspiraţii şi preocupări de ordin 
politic extern. 

Întrucât regimul naţional-socialist – şi îndeosebi Führer-ul – s-a obligat să 
consulte în fiecare an poporul pentru a dovedi că se bucură încă de încrederea 
maselor, a dizolvat Reichstagul, fixând noi alegeri pe ziua de 29 martie, cărora li se 
dă, totodată, şi caracterul unui plebiscit, consultare pentru care a fost ales din nou 
un motiv de ordin politic extern. Nu atât Führer-ul avea nevoie de o nouă dovadă 
de încredere din partea maselor, căci de acest fapt în Germania de astăzi puţini se 
îndoiesc, cât mai ales unii din colaboratorii săi. Asupra rezultatului alegerilor nu 
mai încape nicio îndoială; ele vor fi ca toate cele din trecut, favorabile politicii 
Führer-ului, din care se vor trage apoi concluzii favorabile şi pentru colaboratori şi 
pentru întregul regim naţional-socialist. 

Atmosfera care a stăpânit la Berlin, imediat după actul de la 7 martie, era 
exprimată, pe de-o parte, printr-o însufleţire furtunoasă, iar pe de altă parte, prin 
oarecare umbre de îngrijorări în ceea ce priveşte consecinţele de ordin politic 
internaţional ce ar putea decurge din acest pas atât pentru Germania, cât şi pentru 
întreaga Europă. Felul în care au decurs dezbaterile de la Londra, atitudinea opiniei 
publice engleze, ca şi rezultatul la care s-a ajuns, a făcut să dispară cea mai mică 
urmă de îngrijorare, făcând loc convingerii, acum unanimă aici, că pericolul a 
dispărut şi că, în fond, Germania a câştigat partida. 

Atitudinea atât de intransigentă a Reich-ului faţă de toate deciziile, proiectele 
de acord şi sugestiile de la Londra, a fost, fără îndoială, în cea mai largă măsură 
determinată şi alimentată de felul în care o parte din opinia publică engleză şi unele 
cercuri politice londoneze au găsit înţelegere pentru pasul şi revendicările 
Germaniei. 

În ceea ce priveşte soarta conferinţelor viitoare, pentru o nouă fondare şi 
organizate a păcii europene, Berlinul nutreşte puţine speranţe. După succesul 
obţinut, Reich-ul se consideră azi din nou o mare putere, ferm decisă a nu ceda 
nimic din programul prezentat de Führer în ziua de 7 martie. După toate 
probabilităţile, şi noile propuneri ce urmează să facă Germania la 31 martie, în 
fond nu se vor deosebi mult de cele cunoscute. 

Berlinul trece acum toată iniţiativa şi răspunderea asupra Marii Britanii, 
menţinându-se pe poziţia câştigată. 

Ilcuş 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 333, f. 182–186 
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292 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 588, din 24 martie 1936, ora 13.20 
Înreg. la nr. 16 620, din 25 martie 1936 

Campania electorală, deşi deschisă de câteva zile, [se] urneşte greu din loc. 
Candidaţii, îndeosebi aceia care solicită reînnoirea mandatului, sunt cu totul 
dezorientaţi asupra atitudinii ce au de luat şi explicaţiilor de dat alegătorilor privitor la 
situaţia internaţională, văzută prin prisma interesului imediat al Franţei. Gestul lui 
Hitler, confuzia de la Londra, încetineala în lămurirea unei situaţii grave, îndărătnicirea 
sau simpatizarea unora din membrii Consiliului Societăţii Naţiunilor cu teza germană, 
intransigenţa germană încurajată de ştirile venite din Anglia, toate acestea plus 
deziluzia alegătorilor, împovăraţi de impozite şi sufocaţi de criza economică care 
persistă şi în unele ramuri se gravează, fac pentru moment imposibilă o justă sintetizare 
a situaţiei, de unde înainte de 7 martie se putea afirma existenţa unui curent favorabil 
[de] stânga. În ceea ce priveşte Partidul Radical-Socialist, care va fi cel mai ameninţat 
în noua consultare electorală, el şi-a fixat oficial astfel atitudinea: a contribui la 
coeziunea tuturor forţelor populare şi la formarea unei majorităţi şi a unui guvern 
democratic care să poată fi propus tuturor republicanilor sinceri şi loiali. 

La primul tur, vor lupta pe cont propriu; la al doilea, vor căuta prin înţelegeri 
locale să zădărnicească acţiunea fascismului şi a reacţionarilor. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 25.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 312 

293 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 667, din 24 martie 1936, ora 14.22 
Înreg. la nr. 16 619, din 25 martie 1936 

Am comunicat cele de mai jos şi domnului ministru Titulescu. 
Toată ziua de ieri, domnii Hitler, von Neurath şi von Ribbentrop au lucrat la 

redactarea răspunsului german ce va fi, probabil, expediat azi la Londra. Întru 
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redactarea acestui răspuns, Guvernul german a fost influenţat, mai ales, de 
atitudinea ambiguă a Italiei şi de lipsa de unitate a opiniei britanice. Acţiunea 
domnului Lloyd George, diviziunile din Partidul Conservator, atitudinea 
binevoitoare a unei părţi din presă şi împrejurarea stranie că duminica trecută unii 
oameni politici englezi au condamnat propunerile puterilor de la Locarno din 
înălţimea amvonului, au produs asupra domnului Hitler o impresie considerabilă; 
concomitent, anumiţi oameni politici de vază de la Londra ar fi informat pe von 
Ribbentrop că Guvernul britanic nu s-ar identifica cu propunerile cuprinse în 
Cartea Albă. Aceasta a fost acceptată de Cabinetul englez numai pentru a da 
modestă satisfacţie Guvernului francez şi a se evita o nouă criză de guvern în 
Franţa. cu sorţi de a duce la formarea unui guvern mai de stânga. Aceste propuneri 
nici nu au un caracter „ne varietur”183 şi sunt susceptibile de amendamente. 

Cu tot misterul ce se face în jurul acestui răspuns, după câte au transpirat 
până acum, se va respinge arbitrajul Curţii Permanente de Justiţie Internaţională şi 
reînfiinţarea sub orice formă a zonei demilitarizate. El va fi însă şi blajin şi, pentru 
a menaja opinia publică britanică, va cuprinde şi oarecare sugestii pe baza 
„egalităţii, onoarei, dreptului şi siguranţei Germaniei cu celelalte ţări”. 

Cu tot aspectul de siguranţă şi fermitate pe care le constat în cercurile 
oficiale, eventualitatea unei depline înţelegeri franco-britanice preocupă în mod 
serios pe cei de la posturile de comandă. În acelaşi timp, vădit inspirate, unele ziare 
de aseară atacă violent orice angajamente militare pe care Anglia le-ar fi luat, sau 
pe punctul de a le lua faţă de Franţa, denunţând şi politica de alianţe ce se 
întrezăreşte din nou la orizont ca „ducând fatal la război”. Se accentuează apoi că 
Germania este din nou pusă în faţa unor „dictate” ca la Versailles, sub ameninţarea 
armatelor coalizate ale puterilor de la Locarno. Această atitudine pare a avea un 
îndoit scop: de a influenţa opinia britanică, care, în bună parte, se ştie că este ostilă 
oricăror noi angajamente pe continent; să pregătească platforma unei eventuale 
retrageri de la Londra. Pe de altă parte, ceea ce provoacă aici, mai ales în cercurile 
militare, o deosebită îngrijorare, este ştirea, ce se pare că von Ribbentrop ar fi adus-
o, că chiar cele mai binevoitoare cercuri britanice ar fi ostile ridicării de fortificaţii 
germane în zona demilitarizată. De asemenea, Guvernul german pare preocupat de 
faptul că la Londra ar fi triumfat principiul asistenţei mutuale, în vreme ce 
Germania nu este dispusă să accepte nimic mai mult decât pacte de neagresiune cu 
vecinii săi din răsărit şi din sud. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 25.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 341, f. 110–112 
                                 

183 Să nu se schimbe (lat.). 
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294 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, 

CONSTANTIN CESIANU,  
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 590, din 24 martie, ora 19.00 
Înreg. la nr. 16 621, din 25 martie 1936 
Confidenţial. 

Transmisă şi domnului ministru Titulescu. 
Reîntors de la Quai d’Orsay la orele 16 nu se ştia acolo încă nimic asupra 

celor convenite la Roma cu Austria şi Ungaria. 
Aflu pe altă cale comunicatul dat la Roma după dejun şi care constată 

„rezultatele favorabile” obţinute ieri de plenipotenţiarii celor trei ţări. 
În rezumat, ţelul urmărit ar fi, după teza oficială: armonizarea acţiunii celor 

trei ţări în toate domeniile, atât al păcii, cât şi cel economic. În acest scop se 
creează un organ permanent consultativ reciproc care va avea aceste trei puncte 
drept ţintă: 

Ţările semnatare convin a nu negocia niciun acord politic fără a lua în 
prealabil contact cu celelalte două ţări semnatare; 

Pentru dezvoltarea cât mai utilă a relaţiilor economice dintre ele, se vor face 
acorduri bilaterale; 

Organul permanent şi consultativ se va întruni periodic şi ori de câte ori va fi 
nevoie. În caz de interpretare a acordului, textul italian va servi drept bază. 

Aceasta e ce se vede. Mai este, oare, şi altceva, cu caracter politic precis, de 
pildă asistenţă mutuală cu Austria? Nu a transpirat încă nimic. 

La prima vedere, acest nou bloc consfinţit oficial pare o construcţie voită de 
către cele trei state semnatare şi, îndeosebi, de Italia ca putând fi opozabilă pentru 
denunţarea şi, la nevoie, presionarea [sic!] Micii Înţelegeri. 

Am telefonat de îndată, ca şi Excelenţei Voastre [sic!] domnului Titulescu. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 26.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 314–315 
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295 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, 

CONSTANTIN CESIANU,  
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 591, din 24 martie 9136, ora 20.20 
Înreg. la nr. 16 625, din 25 martie 1936 
Confidenţial. 

Ce am putut culege ca precizare azi la Quai d’Orsay asupra diferendului între 
locarnienii rămaşi mai mult sau mai puţin fideli Tratatului de la Locarno şi 
Germania este mai mult negativ. Nu mi s-a confirmat nici plecarea de la Berlin la 
Londra a trimisului lui Hitler, a cărui sosire în Anglia o aflu în clipa în care 
redactez această telegramă. Părerea la Ministerul Afacerilor Străine, că deşi nu a 
sosit nicio precizare de la ambasadorul lor de la Berlin, Hitler va răspunde însă 
făcând numai contrapropuneri (ceea ce este un fel indirect de a respinge cele 
convenite de locarnieni la Londra şi a câştigat totodată timp pentru a se ajunge la 
29 curent, când îşi va manifesta voinţa şi poporul german). Mi se confirmă însă că 
englezii rămân la punctul lor de vedere: „A aprecia, iar nu a constata şi apoi a lua o 
atitudine în consecinţă” (deci punctele de vedere anglo-franceze au rămas în fond 
diferite). Asemenea, în caz de contrapropuneri germane, până în clipa de faţă este 
cert că ministrul Afacerilor Străine francez (azi absent până joi din Paris) nu se va 
duce la Londra, neavând ce căuta în atare condiţii şi nici dorind a intra în alte 
negocieri care ar pe baze noi de cele abia convenite recent la Londra de locarnieni 
şi care (cele convenite) ar fi eludate de germani cu achiesarea indirectă a Angliei. 
Nicio ştire până în prezent de la Roma, privitoare la propunerile recente de la 
Londra. 

Am plecat de la Quai d’Orsay cu impresia că, în definitiv, aşa se prezintă 
situaţia şi ce greu ar putea triumfa, barem, o parte mai importantă a tezei franceze, 
deci se vor mulţumi, finalmente, cu câştigarea de timp care să permită a desăvârşi 
opera de apărare naţională. 

Comunicată la Londra domnului ministru Titulescu. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 25.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 316–317 
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296 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, 

CONSTANTIN VIŞOIANU,  
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 897, din 25 martie 1936, ora 01.10 
Înreg. la nr. 16 626, din 25 martie 1936 
Confidenţial. 

Azi m-a convocat subsecretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Străine 
polonez şi mi-a vorbit despre articolele publicate în jurnalele româneşti, în urma 
telegramei Agenţiei Rador privitoare la manifestaţiile maghiarofile de la Varşovia. 

Domnia Sa s-a plâns de tonul articolelor şi a voit să tragă concluzia că un 
curent ostil alianţei cu Polonia este întreţinut la Bucureşti. 

Am dezminţit această concluzie, dar i-am descris toată neliniştea noastră 
încurajărilor polone ale veleităţilor ungare şi i-am arătat că presa română, ca şi 
toată opinia publică română, sunt foarte sensibile la manifestările revizionismului, 
mai ales când ele se desfăşoară într-o ţară aliată şi amică. 

Subsecretarul de Stat mi-a declarat iarăşi că România nu era vizată şi că 
România poate să conteze că Polonia nu va încuraja niciodată revizionismul 
contra ei.  

Am atras atenţia interlocutorului meu că pentru România chestiunea 
revizionismului este generală şi că solidaritatea fruntariilor (cel puţin cele din jurul 
Ungariei) este un punct esenţial din politica noastră externă. 

Convorbirea foarte lungă a fost amicală. Am făgăduit subsecretarului de Stat 
că voi ruga Agenţia Rador să nu prelungească polemica, deşi ea ar avea dreptul să 
răspundă comunicatului Legaţiei Poloniei, care este inexact. 

De altfel, socotesc că, după articolele din presa noastră, care au arătat 
îndeajuns Guvernului polon ceea ce România nu poate tolera, ar fi bine ca 
polemica să înceteze. 

În caz când sunteţi de aceeaşi părere, vă rog să binevoiţi să daţi indicaţii în 
acest sens. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 26.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 55, f. 373–374 
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297 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Londra 
T. nr. 69, din 25 martie 1936, ora 03.19 
Înreg. la nr. 16 627, din 25 martie 1936 

Înapoindu-mă acum de la discuţiile ce am avut, pe de-o parte, cu delegaţia 
franceză, pe de alta, cu delegaţia britanică, care m-au rugat a servi de punte între 
ele, voi telegrafia mâine detaliat situaţia în faţa căreia ne găsim şi care, cu toate 
comentariile presei de o parte şi de cealaltă, care nu fac decât să otrăvească 
atmosfera, este conformă cu acordul încheiat şi cu cele ce v-am telefonat. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 333, f. 214 

298 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA HAGA, 

DAN GEBLESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 244, din 25 martie 1936, ora 14.02 
Înreg. la nr. 16 634, din 26 martie 1936 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine mi-a comunicat astăzi: 
1) Poziţia adoptată este cunoscută Germaniei, deşi nu s-a dat încă vreun 

răspuns scris notei germane. 
2) Guvernul olandez nu va adera vreodată la un pact care ar putea implica 

pentru Olanda obligaţii de reciprocitate. Deci, Olanda nu va participa la 
un pact renan eventual, menit a-l înlocui pe cel de la Locarno. 

3) Guvernul olandez este credincios obligaţiilor destul de grele, contractate 
prin semnarea Pactului SN, dar acesta constituie un maximum pe care el 
nu este dispus să-l depăşească. 

4) În caz când la sfârşitul crizei actuale s-ar ajunge la un act general al 
puterilor europene, a fi menit a restabili încrederea şi bunăvoinţa între 
ele, Olanda va fi, poate, dispusă să adere la un astfel de act general, cu 
condiţia ca el să nu implice pentru ea luarea de noi obligaţii. 
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5) Interlocutorul meu mi-a comunicat informaţiile cu privire la numărul, 
compunerea şi armamentul trupelor germane aflate actualmente în zona 
demilitarizată, ce coincide întocmai cu informaţiile transmise Excelenţei 
Voastre prin telegrama mea nr. 221184, care erau din sursă olandeză. 
Tancuri sau artilerie grea n-au fost până astăzi identificate în zona 
renană de serviciul de informaţii olandez. 

6) Am căpătat impresia că Guvernul olandez a văzut cu mare uşurare că 
art. 16 nu poate fi aplicat în diferendul actual, în determinarea politicii 
Guvernului olandez faţă de criza actuală ce o adoptă, Marea Britanie are 
şi va avea o influenţă precumpănitoare, de neînlăturat, ţinând seama de 
poziţia geografică gingaşă a Olandei. 

Geblescu 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 351–352 

299 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 386, din 25 martie 1936, ora 16.15 
Înreg. la nr. 16 632, din 26 martie 1936 

Reuniunea tripartită de la Roma a avut în concepţia italiană un caracter 
demonstrativ. Ea trebuia să fie o replică la conversaţiile de la Paris asupra bazinului 
dunărean şi o afirmare a prezenţei Italiei în regiunea Dunării. De aceea, iniţiativa 
conferinţei a fost luată de Mussolini, precum au ţinut să precizeze în declaraţii 
publice cancelarul Austriei şi primul ministru ungar. În cursul conversaţiilor din 
Roma, Schuschnigg şi Gömbös au încercat, fără să izbutească să, obţină preţul 
acceptării iniţiativei italiene sub formă de avantaje economice. Pentru acest motiv 
au fost chemaţi la Roma experţii economici Schuller şi Nickl. În plus, primul 
ministru ungar a încercat din nou, fără succes, o apropiere între Germania şi Italia 
în bazinul dunărean. Acţiunea lui Gömbös în acest sens a provocat o încordare 
reală, care a lungit discuţiile şi a nemulţumit pe unguri. Şeful Guvernului Italian, la 
rândul său avea o situaţie prea grea, prins între chestiunea renană şi conflictul italo-
abisinian şi obligat să fie revizionist la Budapesta şi respectuos de tratate la Viena, 
legitimist în Austria, considerat antilegitimist în Ungaria, contra germanilor cu 
                                 

184 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Schuschnigg şi binevoitor cu germanii pentru Gömbös. În fine, condiţiile 
economiei italiene exclud noi sacrificii din partea Italiei. 

În această situaţie, se aşteaptă ca la Conferinţa de la Roma să nu se vorbească 
nici de revizuire, nici de Restauraţie sau de concesii economice, ci numai a se face 
bilanţul Acordurilor din 1934, a se strânge solidaritatea dintre cele trei state şi, 
poate, să se agite chestiunea parităţii de drepturi. 

Cele trei protocoale semnate la Roma ca anexe la acordurile din 1934, 
reprezintă mai puţin şi decât temerile noastre şi decât speranţele ungurilor şi ale 
austriecilor. Ele constată numai formarea unui grup politic regional după modelul 
Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice, atâta vreme criticate de Italia. Primul 
protocol constată decizia celor trei semnatari de a se constitui într-un grup şi de a 
se crea în acest scop un organ permanent de consultare reciprocă. Al doilea 
protocol circumscrie sfera de acţiune a noilor îndatoriri politice. Din punct de 
vedere politic, cele trei guverne consolidează şi precizează pactul consultativ 
intervenit în 1934 şi se obligă să nu întreprindă, fără o consultare prealabilă, nicio 
negociere importantă cu statele terţe relativ la bazinul dunărean. Din punct de 
vedere economic, sunt de acord asupra dezvoltării legăturilor economice cu alte 
state dunărene, dar, „pentru moment”, recunosc că o asemenea intensificare nu se 
poate efectua decât prin acorduri bilaterale. Este procedura de discuţie bilaterală 
deja prevăzută de memorandumul italian din septembrie 1933 şi de acordurile 
negative din 1934. Totuşi, se face un pas înainte. În împrejurările actuale, din cauza 
sancţiunilor, o procedură de negocieri economice bilaterale este singura posibilă. 
Pentru viitor, discuţiile colective nu vor fi însă excluse. Al treilea protocol, în fine, 
stabileşte procedura noii grupări. Organul permanent de consultare reciprocă va fi 
compus din miniştrii Afacerilor Străine ai celor trei state semnatare şi se va reuni 
periodic, când cele trei guverne vor socoti necesar. 

După primele informaţii, niciun fel de acord secret economic sau militar n-a 
fost încheiat cu prilejul reuniunii de la Roma. O astfel de asigurare pare 
corespunzătoare realităţii căci Austria nu voieşte a întreprinde nimic contra 
Germaniei, şi Ungaria nu voieşte a întreprinde nimic fără Germania. 

Primele impresii şi constatări pe care le impun noile protocoale de la Roma sunt: 
1) Ele constituie un succes italian întrucât micşorează sentimentul de 

izolare, dominant până azi la Roma. Dând un caracter obligatoriu 
clauzei de consultare prealabilă, diplomaţia italiană a căutat şi a reuşit a 
împiedica o apropiere a Austriei de Mica Înţelegere şi a Ungariei de 
Germania, fără consimţământul Italiei. 

2) Şeful Guvernului italian s-a arătat preocupat de a nu nemulţumi prin 
manifestări zgomotoase şi iritante Franţa, de care are nevoie în conflictul 
African, şi Mica Înţelegere de la care aşteaptă avantaje economice 
pentru Austria. Cercurile diplomatice franceze din Roma sunt în acest 
sens satisfăcute de desfăşurarea reuniunii din Roma. 
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3) Protocoalele romane pun capăt încercărilor de apropiere italo-germană. În 
cercurile diplomatice din Roma ele au provocat o adâncă iritaţie. Înfăptuite 
fără Germania, noile acorduri apar ca îndreptate împotriva Germaniei. 

Raport urmează. 
Lugoşianu 

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra, domnului ministru Titulescu; Dir. politică; prin curier, 
spre informare, Legaţiilor de la Budapesta şi Viena. 26.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 115–119 

300 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 594, din 25 martie 1936, ora 20.12 
Înreg. la nr. 16 638, din 26 martie 1936 
Confidenţial. 

Răspunsul lui Hitler remis ieri la Londra, aşa cum am comunicat de îndată 
telephonic, nu este decât un răspuns provizoriu. De fapt, aşa cum anticipat am 
arătat, acest răspuns, care, în fond, nu admite nimic din ce s-a făcut la Londra, este 
pentru Guvernul german – încurajat de dezacordul, oarecum de interpretarea 
faptelor şi angajamentelor franco-engleze – o câştigare de timp, adică până după 
data de 29, curent când Hitler va putea afirma şi mai ritos că el nu poate modifica 
sau interpreta voinţa unanimă şi hotărâtă a poporului german. Răspunsul transmis 
ieri caută să fie şi o dovadă pentru uzul Angliei că nu Germania refuză să stea de 
vorbă, că nu ea împiedică găsirea unei rezolvări paşnice şi onorabile; că nu ea stă în 
calea acelora care doresc reorganizarea Europei, deci revenirea la timpuri noi care 
să însemne o eră nouă de încredere, de cuminţire şi de revenire cât mai curând la o 
prosperitate de mult pierdută şi care, altfel, nu ar mai reveni niciodată. 

Aici, presa în marea ei, majoritate aprobă atitudinea ministrului Afacerilor 
Străine de a nu merge în conjunctura actuală la Londra şi, totodată, repetă ce a mai 
spus: „Să fim tari prin noi înşine şi prin adevăraţii noştri prieteni”, iar ca notă nouă 
„poate astfel Anglia va pricepe”. 

De fapt, dezorientare şi iarăşi enervare. 
Transmisă domnului ministru Titulescu la Londra. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. C.; Dir. politică. 26.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 318–319 
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301 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 972, din 25 martie 1936, ora 20.35 
Înreg. la nr. 16 633, din 26 martie 1936 

Presa ungară, de obicei atât de doritoare de a exagera peste măsură importanţa 
celui mai mic succes extern, observă de data aceasta o atitudine moderată faţă de 
publicarea protocolului adiţional de la Roma. Se subliniază că Italia a ţinut să-şi afirme 
situaţia în bazinul dunărean, de unde dânsa nu va putea fi exclusă. Se înregistrează cu 
satisfacţie faptul că nicio negociere privitoare la chestiunea dunăreană nu va putea fi 
dusă fără asentimentul Ungariei, care, în modul acesta, va putea pune oricărui stat din 
Mica Înţelegere, doritor să colaboreze cu blocul economic roman, condiţia prealabilă 
de a recunoaşte egalitatea militară, dreptul la revizuire şi protecţia întărită a minorităţii 
maghiare. În ce priveşte egalitatea militară, majoritatea ziarelor recunoaşte că grupul 
nou creat nu va lua iniţiativa recunoaşterii, ci o va lăsa statului interesat. Toate ziarele 
subliniază lămurit, cu o deosebită stăruinţă, că nu poate fi vorba de o alianţă nouă, ci 
numai de intensificarea unei colaborări vechi. Însuşi Kanya a inspirat un articol de ziar 
în acest sens.  

Moderaţia presei ungare se explică prin dorinţa de a nu produce la Berlin nici 
ce mai mică impresie neplăcută. 

Grigorcea 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra, domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 26.III:1936. 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Ungaria, vol. 8, f. 59–60 

302 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Londra 
T.185 nr. 70, din 25 martie 1936, ora 21.23 
Înreg. la nr. 16 630, din 26 martie 1936 

Pentru a pricepe situaţia de la Londra trebuie cunoscute cu precizie câteva din 
elementele care stau la baza ei. Prin Pactul de la Locarno, Germania şi-a luat o 
îndoită obligaţie: 
                                 

185 Documentul a fost publicat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 
p. 734–738. 
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1. De a nu ataca Franţa; 
2. De a respecta zona; 

Această a doua obligaţie se descompune, la rândul ei, în două alte obligaţii: 
a) Angajamentul de a nu trimite trupe în zonă şi 
b) De a nu ridica fortificaţii în această zonă. 

Dacă lăsăm la o parte repudierea în bloc a Pactului de la Locarno, care este 
mai mult o manifestare verbal, şi considerăm numai faptele, vedem că Hitler a 
violat până azi partea întâi din obligaţia de a respecta zona şi că, cu privire la partea 
a doua, adică la ridicarea de fortificaţii, nu s-a petrecut încă un fapt împlinit, cel 
puţin la cunoştinţa marilor puteri. 

Aşa fiind, în prezenţa acestei situaţii, puterile locarniene aveau de ales între 
două soluţii: sau război pentru simpla intrare de trupe germane în zonă, sau 
acceptarea acestui fapt cu condiţia ca Germania să nu păşească la violarea 
celorlalte obligaţii: ridicarea de fortificaţii şi invazia. Puterile locarniene au optat 
pentru această a doua metodă. Dacă au făcut bine sau rău, nu este locul să discutăm 
chestiunea; o dată ce însă nu se răspunde prin trimiterea de trupe a puterilor 
locarniene la trimiterea de trupe germane, nu rămâne decât această din urmă 
soluţie. Dacă citim cu atenţie acordul încheiat de puterile locarniene la 20 martie, 
observăm că scopul constant avut în vedere de puterile contractante a fost ca, paralel cu 
menţinerea lui Locarno în întregime pentru ele, să se ajungă a se aduce Germania 
la angajamente care să respecte ceea ce n-a fost de fapt încă violat din Pactul de la 
Locarno: integritatea teritoriului francez şi lipsa ridicării de fortificaţii în zonă. 

Într-adevăr, puterile locarniene pun trei condiţii preliminare oricărei negocieri 
cu Germania: 

1) Trimiterea afacerii la Haga; 
2) Crearea unei forţe internaţionale, care să staţioneze în Renania; 
3) Obligaţia de a nu face nici o lucrare de fortificaţie sau de organizare de 

teren precum şi nici un teren de aviaţie în timpul negocierilor cu 
Germania. Dar, cu privire la această a treia obligaţie din condiţiile 
preliminare, puterile locarniene se angajează ca să o menţină şi în timpul 
negocierilor cu Germania pentru a o insera în acordul final. Aranjamentul 
stipulează, într-adevăr, în chip expres, următoarele: „În afară de aceasta, 
cele patru puteri se declară de acord pentru a susţine, în timpul 
negocierilor, adoptarea de dispoziţii proprii pentru a interzice sau a 
limita stabilirea ulterioară de fortificaţii într-o zonă de determinat”. 
Această obligaţie fermă se aplică, în mod special, dispoziţiilor din 
scrisoare Angliei, care prevede, în afară de alianţa militară între cele 
două ţări, că, în caz când sforţarea de conciliere încercată în sus-zisul 
aranjament nu va izbuti, Guvernul englez va intra imediat în consultare 
cu Guvernul francez şi Guvernul belgian cu privire la măsurile de luat 
pentru a face faţă situaţiei noi care se găseşte astfel creată, precum şi de 
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a veni imediat în ajutorul Guvernului francez şi belgian, conform cu Pactul 
de la Locarno, prin toate mijloacele ce vor fi decise de comun acord. 

Concluzia celor care precedă este că este imposibil de a se pune pe picior de 
egalitate cele trei condiţii preliminare oricărei negocieri cu Germania. Trimiterea la 
Haga, ocuparea Renaniei de către trupele interaliate şi obligaţia de a susţine lipsa 
de fortificaţii din partea Germaniei când această a treia obligaţie este nu numai cea 
mai importantă, dar face obiectul unui aranjament ferm de susţinere diplomatică cu 
consecinţe prevăzute în caz de nereuşită. 

Din această diferenţă de calitate între cele trei obligaţii a ieşit penibila 
divergenţă din ultimele zile dintre Anglia şi Franţa. Anglia, considerând că primele 
două obligaţii nu sunt atât de esenţiale ca a treia, pentru a atrage Germania la 
negocieri, a calificat angajamentul din 20 martie ca simple propuneri care atrag 
după ele contrapropuneri din partea Germaniei. Marea Britanie a greşit, pentru că 
nu se poate da acordului din 20 martie, care este ferm în toate părţile lui şi are 
pentru unele obligaţii, după cum am văzut, şi consecinţe ca simple propuneri 
destinate a face obiectul unor interminabile negocieri cu Germania. 

La rândul său, a greşit şi Flandin când a afirmat într-un moment de necaz, ca 
reacţie la spusele Londrei, că condiţiile aranjamentului formează un bloc. Nimeni 
nu poate târî cu forţa Germania în faţa Curţii permanente de justiţie internaţională 
din Haga. Nimeni nu poate pretinde că s-ar putea trimite contra voinţei Germaniei 
trupe interaliate pe teritoriul ei, când acordul stipulează în mod expres că pentru 
asemenea trimitere se cere consimţământul tuturor părţilor interesate, deci, şi al 
Germaniei. Pe când depinde de Guvernul englez să susţină cu fermitate, de la 
început până la sfârşit, că Germania nu trebuie să ridice fortificaţii şi, deci, să poată 
invoca cu temei garanţia din scrisoare britanică pentru cazul unui refuz al 
Germaniei în această chestiune. Care are trebui să fie însă consecinţa raţionamentului 
lui Flandin în caz când toate condiţiile formează un bloc? Să se treacă imediat la 
alianţa militară pentru că Germania a refuzat ocuparea unei părţi din teritoriul ei 
pentru câteva săptămâni de trupele interaliate. Nu poate fi ceva mai puţin abil decât 
o pretenţie. Opinia publică britanică este teribil de excitată împotriva întregului 
acord de la 20 martie, dar, în special, împotriva trimiterii de trupe interaliate. Se 
spune aici fără înconjur: „Cum? Se cere soldaţilor britanici să stea alături de 
soldaţii Italiei atunci când această ţară era cât pe-aci să ne declare război acum 
câteva luni? Şi pentru că Germania refuză o asemenea condiţie, pe care o considerăm şi 
noi monstruoasă, trebuie să luăm angajamente militare faţă de Franţa?”. 

Această stare de spirit, excitată atât de ultimele declaraţii ale lui Flandin, cât 
şi de o abilă propagandă germană, poate deveni foarte îngrijorătoare. Realizând 
acest lucru, am luat contact cu miniştrii francezi şi britanici. Am constatat că 
miniştrii francezi se mulţumesc cu condiţia cea de-a treia, lipsa de fortificaţii; am 
constatat că miniştrii britanici menţin cu fermitate această a treia obligaţie şi că sub 
formula „propuneri care aşteaptă contrapropuneri” ei îşi rezervă numai o libertate 
de mişcări cu privire la primele două condiţii. Am constatat, deci, un acord de fond 
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sub cel mai zgomotos dezacord de formă. Am fost rugat să mai stau la Londra şi să 
servesc de punte între cele două ţări. Prin urmare, iată de ce, cu toate aparenţele 
contrare, v-am telegrafiat ieri seară că situaţia este aşa cum a creat-o acordul din 20 
martie şi aşa cum am telefonat-o. Dar, se va menţine lungă vreme această situaţie? 
Totul depinde de înţelepciunea Franţei şi Angliei. Dacă se repetă greşelile de 
tactică, nu numai că profitul îl va avea Hitler, dar Franţa riscă a pierde pe Eden ca 
ministru al Afacerilor Străine. Nu am întâlnit în lunga mea carieră politică un 
ministru britanic mai înţelegător de interesele Franţei şi ale noastre, în general, ca 
domnul Eden. El merită să fie susţinut de noi, dar nu să primească lovituri de la 
noi, chiar când într-o ocazie dată ar păcătui în formă. Or, gravei crize internaţionale 
prin care trecem se suprapune şi o ascunsă, dar adâncă criză în politica internă 
britanică; se voieşte debarcarea lui Baldwin. Acesta vrea să fie înlocuit ca prim-
ministru de Sir Samuel Hoare, pe care l-a părăsit ca ministru al Afacerilor Străine. 
Dacă este vorba însă să plece Baldwin, Chamberlain, susţinut de cea mai largă 
secţiune din Partidul Conservator, cere el succesiunea. Din câte mi se spune, el are 
cele mai multe şanse de a înlocui pe Baldwin. Chamberlain este cel mai cald susţinător 
al lui Eden, pe când Sir Samuel Hoare doreşte ca Eden să părăsească Ministerul 
Afacerilor Străine. 

Situaţia internaţională ce Eden a ştiut a-şi crea, cu toată tinereţea lui, provoacă 
multă gelozie. Dar Baldwin nu este aşa de uşor de răsturnat cum se crede, căci 
metoda lui, cel puţin aparentă, este pasivitatea şi este greu a face coaliţii contra 
acelora care nu atacă. De aceea, îmi este teamă că criza politică internă din Anglia 
să nu se reducă pentru moment la o schimbare a ministrului Afacerilor Străine. 
Oricine ar fi însă ministru al Afacerilor Străine, ideea că Marea Britanie ar putea 
merge cu Germania, părăsind Franţa, nu poate trece decât prin capul acelora care 
nu cunosc nimic din stările britanice. Dar, Marea Britanie poate fi mai puţin activă 
alături de Franţa, şi aceasta ar fi deja un mare rău. 

În rezumat, din moment ce Franţa n-a recurs la metode forte faţă de 
Germania şi a preferat negocieri diplomatice, pot spune că este prima dată că 
Franţa iese dintr-o conferinţă cu un document serios şi favorabil ei. Cu dibăcie şi 
întrebuinţând metode care convin mentalităţii britanice, Franţa poate cimenta 
pentru totdeauna frontul franco-englez, Marea Britanie, pricepând din zi în zi că 
interesele ei nu se limitează la Rin şi că se întind în Europa întreagă. Dacă peste 
greşelile de tactică săvârşite, Franţa mai adaugă altele, situaţia se poate schimba în 
rău şi pentru ea, şi pentru noi toţi. Conform proverbului românesc: „Orice rău spre 
bine”, eu interpretez mereu în cercurile britanice ultima declaraţie a lui Flandin ca 
un clopot de alarmă al Franţei, menit a pune capăt amabilităţilor excesive britanice 
faţă de Germania, care, oricât ar fi ele mai de formă, oricât nu ar afecta ele 
substanţa lucrurilor, sunt totuşi dezagreabile. 

Şedinţa de mâine de la Cameră se anunţă, după spusele lui Eden, ca grea 
pentru el. Refuzul Germaniei de a discuta pur şi simplu, aranjamentul care i s-a 
propus, după ce timp de aproape două săptămâni a ţinut Consiliul Societăţii 
Naţiunilor în aşteptarea lui, poate ajuta pe Eden. Pe de altă parte, miopia 
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britanicului mijlociu este atât de mare, încât ofertele de pace pe care Hitler le 
anunţă pentru 31 martie pot suspenda pentru moment, judecata chestiunii. Eu am 
avut întotdeauna convingerea că o discuţie deschisă între Franţa, Marea Britanie şi 
Germania asupra condiţiilor de pace ale lui Hitler va servi cauza noastră mai mult 
decât a Germaniei. Este suficient a cita o frază din răspunsul dat ieri Angliei, care 
arată că Hitler este revizionist nu numai pentru el, dar pentru întreaga Europă, 
deoarece el afirmă: „Numai tratatele care au fost încheiate de părţi cu drepturi 
egale şi în virtutea voinţelor libere şi a convingerilor libere pot pretinde din partea 
ambilor semnatari un respect sacru şi virtual”. 

Cum Tratatul de la Trianon nu va fi recunoscut niciodată ca reprezentând 
libera voinţă şi libera convingere a Ungariei şi cum nici unul dintre tratatele prin 
care se sfârşeşte un război nu poate să pretindă că întruneşte asemenea condiţii, 
sunt mulţi sorţi ca propunerile de pace ale lui Hitler să se confunde cu o răsturnare, 
pur şi simplu, a ordinii internaţionale actuale. 

Titulescu 
[Note marginale:] 
Numai pentru Carol al II-lea şi preşedintele Consiliului de Miniştri. 

ANIC, Fond Casa Regală, dosar 76/1936, f. 1–10 

303 
SUBSECRETARUL DE STAT AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, 

SAVEL RĂDULESCU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
ALEXANDRU GURĂNESCU 

T. nr. 16 360, din 25 martie 1936 

Referire la telegrama nr. 1 542186. 
Vă reamintiţi de hotărârea Înţelegerii Balcanice, luată după cererea Guvernului 

turc de a nu participa la dejunul oferit cu ocazia căsătoriei sorei Regelui Zogu. Vă 
reamintiţi, de asemenea, că, singur, însărcinatul cu afaceri al Greciei a luat parte la 
acest dejun, ceea ce nu a fost de natură a spori solidaritatea Înţelegerii Balcanice. 

Aflăm acum de la ministrul nostru la Tirana că situaţia creată Înţelegerii 
Balcanice prin defecţiunea ministrului Greciei devine din ce în ce mai anormală. Pe 
când membrii Guvernului albanez declară că nu pot accepta invitaţii la miniştrii 
care n-au participat la căsătoria surorii Regelui, ei acceptă ostentativ invitaţiile 
ministrului Greciei, ca şi cum ar exista o spărtură în blocul balcanic. 
                                 

186 Vezi documentul nr. 24. 
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Astfel, ministrul Greciei la Tirana a avut acum câteva zile la masă pe toţi 
membrii Guvernului, fără a fi invitat pe niciunul din colegii săi. Suntem miraţi de 
această atitudine a reprezentantului Greciei la Tirana. Vă reamintiţi că neparticiparea la 
dejunul Regelui Zogu a fost hotărâtă după acordul reprezentanţilor Înţelegerii 
Balcanice, după cum v-am telegrafiat cu nr. 1 542, şi secretarul general al Ministerului 
Afacerilor Străine elen a exprimat lui Langa-Răşcanu că este necăjit de faptul că 
însărcinatul cu afaceri grec a participat la sus-zisul dejun. 

Înţelegeţi, deci, cât de legitimă este supărarea noastră în ce priveşte atitudinea 
ministrului grec la Tirana. 

Vă rog a vedea pe ministrul Afacerilor Străine şi a-i aduce la cunoştinţă 
atitudinea ministrului grec la Tirana, mirarea noastră şi a-l întreba cum este posibil 
un asemenea lucru. De asemenea, rog a explica că dacă se primeşte fără opunere o 
atare atitudine a Greciei într-un stat cu rezonanţă politică ca Albania, unde mai este 
solidaritatea balcanică? 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 358–359 

304 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 915, din 26 martie 1936, ora 15.25 
Înreg. la nr. 16 960, din 27 martie 1936 

Cercurile şi presa oficioasă de aici par satisfăcute de întorsătura negocierilor 
de la Londra. Presa oficială se complace să anunţe divergenţe grave între Franţa şi 
Anglia şi să sublinieze opoziţia opiniei britanice faţă de o alianţă militară franco-
engleză. Sentimentele germanofile ale unor cercuri oficiale par satisfăcute, dar se 
pare că restul lumii politice şi, mai ales, armata sunt îngrijorate de situaţie. Nici 
violările Germaniei, care o pot izbi direct, nici anume ipoteze, ce se pot teoretic 
justifica în viitoarele combinaţii internaţionale şi care ar putea izola Polonia lăsând-o 
numai cu apropierea cu Germania (adică la discreţia acesteia), nu pot inspira 
acestora mare încredere. 

Se remarcă, de altfel, că activitatea germană la Danzig şi în Poznania a sporit 
considerabil cu succes şi că organizaţiile germane din acele regiuni cer întoarcerea 
lor la Germania. 

Unii se consolează cu ideea că o scădere a securităţii franceze, rezultată din 
anularea Pactului de la Locarno, ar conferi alianţei polone o valoare sporită şi ar 
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comanda Franţei obligaţii suplimentare faţă de Polonia. Căci ei văd în actualele 
evenimente o anulare a Pactului de la Locarno. 

Sunt mulţi însă care regretă relele relaţii cu Sovietele şi ar vedea cu ochi buni 
o reală îmbunătăţire a lor. Astfel, Polonia şi-ar recâştiga un important element în 
jocul ei internaţional şi ar dobândi o mai bună situaţie strategică. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra, domnului ministru Titulescu; 27.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 73–74 

305 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA HELSINKI, RAOUL BOSSY,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 248, din 26 martie 1936, ora 17.30 
Înreg. la nr. 16 948, din 27 martie 1936 
Confidenţial. 

Vorbind de situaţia internaţională, ministrul Afacerilor Străine nu mi-a 
ascuns via sa îngrijorare, Domnia Sa considerând că, în cazul unui conflict 
germano-rus, Finlanda ar fi primejduită atât din punct de vedere teritorial, precum 
şi cel economic, deoarece comerţul ei făcându-se pe Marea Baltică, ar fi complet 
paralizat.  

Întrebând de ce se crede mai ameninţată decât ceilalţi vecini ai eventualilor 
beligeranţi, Domnia Sa mi-a spus că Sovietele se arată de la o vreme deosebit de 
ostili faţă de Finlanda, după cum s-a dovedit în discursul mareşalului Tuhacevski. 

Apoi, Republica Sovietelor ar putea avea interes să caute în Finlanda un 
punct de apărare pentru Leningrad, care este un mare centru industrial. 

Conversaţia noastră urmată în mod confidenţial mi-a confirmat impresia că 
Finlanda, în cazul unor ostilităţi germano-ruse, îşi îndreaptă privirea spre 
Germania, socotită apărătoarea independenţei şi integrităţii teritoriale finlandeze. 

Bossy 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra, domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 27.III.1936. 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 367 
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306 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA MOSCOVA, ION POPESCU-PAŞCANI, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 958, din 26 martie 1936, ora 19.17 
Înreg. la nr. 16 958, din 27 martie 1936 

Declaraţiile făcute aproape concomitent de Molotov şi Hirota şi prin care 
ambii exprimau dorinţa de a se întreţine bunele relaţii între Japonia şi Soviete, cel 
dintâi afirmând că în timpul din urmă aceste relaţii se amelioraseră, au fost brutal 
dezminţite de un nou şi sângeros incident întâmplat pe frontiera sovieto-
manciuriană în ziua de 25 martie. Bilanţul: morţi şi răniţi de ambele părţi. 

Ambasadorul sovietic la Tokyo, Jurenev, a primit instrucţiuni să protesteze 
din nou pe lângă Guvernul japonez. 

Popescu-Paşcani 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 64, f. 134 

307 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA MOSCOVA, ION POPESCU-PAŞCANI, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 959, din 26 martie 1936, ora 19.17 
Înreg. la nr. 16 955, din 27 martie 1936 

Cercurile diplomatice fac următoarele comentarii în legătură cu interviul 
acordat de domnul Molotov, preşedintele Consiliului comisarilor Poporului, 
domnului Chastenet, co-directorul ziarului „Le Temps”, care a fost publicat, sunt 
sigur, şi de presa noastră. Aceste cercuri găsesc că, în general, răspunsurile 
domnului Molotov la întrebările ce i-au fost puse sunt unele evazive, iar altele o 
reeditare a ultimelor declaraţii ale lui Stalin sau a discursurilor domnului Litvinov. 
Deci, acest interviu nu constituie nimic nou. Totuşi, ar fi de remarcat declaraţiile că 
Sovietele doresc să aibă destul de multe relaţii cu Germania şi Polonia, de 
asemenea, că URSS nu ar fi contra unei înţelegeri franco-germane încheiată în 
cadrul păcii [sic!]. 

În ceea ce mă priveşte, îmi permit a face următoarele observaţii: 
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1) Chestiunea pusă de domnul Chastenet că în caz când Franţa este 
atacată, şi Polonia ar rămâne neutră, Sovietele n-ar putea ajuta pe 
aceasta decât probabil prin Cehoslovacia şi prin teritoriul nostru, o 
găsesc inoportună. De aceea, şi domnul Molotov a răspuns mai evaziv 
decât la celelalte întrebări şi cu drept cuvânt. 

2) Rezerva ce se remarcă din răspunsurile domnului Molotov ar putea fi 
explicată, probabil, numai prin faptul că într-un regim dictatorial cum 
este cel sovietic, numai dictatorul poate vorbi fără frică, mărginindu-se 
ca să repete cuvintele sau să se furişeze în dosul formulelor vagi care 
nu-l angajează la nimic. 

Popescu-Paşcani 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra, domnului ministru Titulescu. 27.III.1936. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 51, f. 401–402 

308 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 596, din 26 martie 1936, ora 19.45 
Înreg. la nr. 16 954, din 27 martie 1936 
Confidenţial. 

În numeroasele mele întrevederi cu colegul meu turc, am constatat o agitaţie 
crescândă, motivată de ineficacitatea acordurilor de securitate, de scăderea tot mai 
mult a valorii reale, cât şi morale a semnăturilor puse pe actele care angajează 
acţiunea eventuală a unei ţări şi onoarea ei şi nu mai puţin de tutelarea Albaniei de 
către Italia. Având azi o întrevedere cu Domnia Sa şi întrebându-l ce este cu 
militarizarea Strâmtorilor, reprezentantul Turciei mi-a spus că, într-adevăr, 
Guvernul turc va proceda la aceasta fără a ţine seama de nimeni şi luând în 
considerare doar interesul său propriu şi făcând doar o comunicare pro forma 
comisiei respective. Adaug că Domnia Sa mi-a spus confidenţial, ştire de altfel 
identică cu aceea ce am transmis la Bucureşti încă acum câţiva ani, că se fac pe 
ţărmurile Strâmtorilor lucrări „de întreţinere a drumurilor şi alte operaţiuni”. 

Voi căuta să văd pe ministrul Afacerilor Străine al Turciei, care soseşte aici 
diseară. Dacă cele de mai sus vor fi înfăptuite în stil mare de azi încolo şi contra 
dispoziţiilor Tratatului de la Lausanne, va fi interesat de văzut, dată fiind atmosfera 
urzită, creată de Germania, cum vor reacţiona pe sub mână Italia şi Marea Britanie, 
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care, în luna mai 1935, la Geneva, cu ocazia „jalbei” franceze privitoare la reînarmarea 
Germaniei, ridicându-se de către reprezentantul Turciei chestiunea zonelor 
demilitarizate şi a limitării mijloacelor de apărare care este fără contraparte, au 
făcut rezerve exprese, la care reprezentantul Franţei a răspuns însă mai nuanţat, pe 
când cel al Sovietelor a declarat că nu va face nicio dificultate dorinţelor Turciei. 

Sunt informat că chestiunea, în toată amploarea ei, va fi luată în cercetare de 
unele ziare, cu atât mai mult cu cât nu se vede motivul în a considera într-un fel 
Tratatul de la Locarno şi în altul acela de la Lausanne sau că nu este suficient a 
considera sub un alt unghi numai fiindcă de o parte este Germania, şi de alta Turcia 
şi aceasta cu atât mai vârtos că ministrul Afacerilor Străine turc a subliniat atunci 
şi, zice-se, că o va repeta şi de rândul acesta, că nu înţelege ca prin măsurile ce Turcia 
va fi forţată de evenimente să ia, să fie stingherită în ceva libertatea Strâmtorilor. 

Comunicată domnului ministru Titulescu la Londra. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Marelui Stat Major; Dir. politică. 27.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 320–322 

309 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 563, din 26 martie 1936, ora 21.18 
Înreg. la nr. 16 592, din 27 martie 1936 

Referindu-mă la telegrama dumneavoastră187. 
Am vorbit cu secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine. Mi-a spus 

că aici Guvernul iugoslav nu a propus un demers colectiv la Sofia, ci a remis un 
simplu aide-mémoire informativ asupra reorganizării jandarmeriei bulgare. 

În consecinţă, Guvernul turc a adăugat această piesă la dosarul înarmărilor 
Bulgariei, care, după cererea anterioară iugoslavă, urmează a fi discutată la 
viitoarea conferinţă balcanică. 

Turcia rămâne însă ca şi la început dispusă să se unească la un demers 
colectiv, deşi este mai important, mi-a observat secretarul general al Ministerului 
Afacerilor Străine, ca Înţelegerea Balcanică să stabilească la viitoarea conferinţă 
atitudinea comună în caz de denunţare a clauzelor militare din Tratatul de la 
Neuilly decât un demers care ar risca să rămână platonic, după părerea sa. 
                                 

187 Documentul nu a fost identificat. 
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Ar fi de clarificat de ce Guvernul iugoslav nu a propus şi aici demersul 
colectiv propus nouă. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 27.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 170 

310 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 669, din 27 martie 1936, ora 14.55 
Înreg. la nr. 17 288, din 28 martie 1936 

Încheierile austro-ungare-italiene de la Roma188 au nemulţumit adânc cercurile 
conducătoare germane. 

Chiar aseară un membru al Guvernului mi-a spus: „Mussolini începe o 
acţiune primejdioasă faţă de noi, iar domnii de la Budapesta şi Viena vor simţi în 
curând inconvenientul de a face jocul domnului Mussolini”. 

Ministrul Ungariei, care a fost primit de ministrul Afacerilor Străine al Reich-
ului, a căutat a-i da asigurări liniştitoare, comunicându-i şi dorinţa domnului 
Gömbös de a veni în persoană la Berlin pentru a explica teoria noilor acorduri de la 
Roma ce ar ţine socoteală tocmai şi de factorul german. Domnul von Neurath şi-a 
rezervat răspunsul. 

O indicaţie însă a conjuncturilor Germaniei o găsim în nenumăratele articole 
de presă germană care parafrazează cunoscutele două teme: tot ce se întreprinde 
fără noi este considerat ca îndreptat împotriva noastră şi nu vom recunoaşte nicio 
încheiere la care nu vom fi participat de la început. 

Semnalez Excelenţei Voastre şi interesantele rezumate de presă asupra acestei 
chestiuni, cuprinse în raportul nr. 99189, din 25 martie, al ataşatului nostru de presă. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; La Londra, domnului ministru Titulescu, fără ultimul pasaj, 
pagina 2; Romanoleg Roma, Budapesta, Viena (fără ultima frază); Dir. politică (rog 
a-mi da raportul nr. 99, din 25 martie, al ataşatului de presă din Berlin). (ss) Savel 
Rădulescu. 28.III.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 341, f. 115–116 
                                 

188 Vezi şi documentele nr. 299 şi 301. 
189 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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311 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 598, din 27 martie 1936, ora 18.40 
Înreg. la nr. 17 291, din 28 martie 1936 
Confidenţial. Transmisă. 

Atât colegul meu turc, cât şi cel grec (pe acesta l-am văzut azi) arată o vie 
îngrijorare, dată fiind pătrunderea influenţei italiene tot mai mult în Albania. Acordul 
recent, pe care dânşii îl atribuie în mare parte venalităţii MS Regelui Zogu şi a 
principalilor săi sfetnici şi asemenea disensiunii şefilor de clanuri, care dacă ar fi fost 
uniţi, ar mai fi putut ţine câtva în frâu atât imixtiunea italiană, cât şi moralitatea 
conducătorilor oficiali ai Albaniei, îi nelinişteşte. Desigur, la fel gândeşte şi colegul 
meu iugoslav. 

Acordul italo-austro-maghiar, pe de-o parte, acel italo-albanez, pe de altă 
parte, dânşii le socotesc, cu dreptate, ameninţări la adresa Micii Înţelegeri, cât şi a 
blocului balcanic. Azi, când Europa este atât de tulburată, acest surplus de îngrijorare 
peste acela datorat Germaniei, reclamă o strângere şi mai tare a legăturilor care 
unesc ţările noastre. În acest sens, şi unul şi altul doresc un contact urgent al 
miniştrilor de Externe ai Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice pentru a aviza faţă 
de dubla ameninţare sus arătată şi a cerceta, totodată, cum se prezintă situaţia în 
Europa şi a verifica pe ce anume putem conta dacă focul ar izbucni fie în Balcani, 
fie în Europa Centrală, de care unii par a se dezinteresa azi, gândindu-se numai la ei. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 28.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 326–327 

312 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 599, din 27 martie 1936, ora 19.00 
Înreg. la nr. 17 290, din 28 martie 1936 
Confidenţial. 

Transmisă domnului ministru Titulescu. 
În legătură cu telegrama mea nr. 3 598190 de azi, Frangulis, reîntors de la 

Londra, socoteşte şi el necesară strângerea rândurilor şi o amănunţită cercetare a 
                                 

190 Vezi documentul nr. 311. 
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situaţiei generale văzută prin prisma intereselor Micii Înţelegeri şi a Înţelegerii 
Balcanice şi, adaugă Domnia Sa ca un argument în plus, că cu toţii în Grecia, atât 
Regele, cât şi Guvernul, şi chiar opinia publică, nu au mare încredere în vitalitatea 
şi, deci, eficacitatea Înţelegerii Balcanice (Politis susţine, deci, că o atare afirmaţie 
este cu totul eronată). 

Tot Frangulis spune că ministrul Angliei la Atena, care ar avea idei democratice 
şi simpatizează cu republicanii, nu se sfieşte a susţine acolo că atare înţelegeri ca 
aceea balcanică nu ar fi de folos, ba din contră. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 28.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 325 

313 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU  

R. nr. 783, din 27 martie 1936 
Înreg. la nr. 18 538/1936 
Confidenţial. 

Audienţă la Regele George 

Am fost primit azi dimineaţă în audienţă de către Regele George spre a-i 
prezenta pe ataşatul nostru militar. 

Înainte, suveranul a ţinut însă a avea o convorbire particulară cu mine. 
Am vorbit mai întâi de Pactul Balcanic, şi Regele mi-a spus că doreşte adânc 

ca preşedintele Consiliului să se însănătoşească cât mai în grabă spre a se putea 
pregăti să ia parte la viitoarea sesiune de la Belgrad a Consiliului Permanent al 
Înţelegerii Balcanice. 

„Cu acest prilej, domnul Titulescu va da domnului Demertzis interesante 
amănunte asupra evenimentelor petrecute în vremurile din urmă în Apus, despre 
care capul Guvernului meu are puţine cunoştinţe”. 

Am arătat atunci Regelui cât de adânc şi binefăcător răsunet a avut – atât 
înăuntru, cât şi peste hotare – călduroasa apărare din discursul tronului a Pactului 
Balcanic, pe care se reazemă politica externă a Elladei. 

Am adăugat că cuvintele regale au pus capăt atacurilor unei anumite prese 
împotriva Pactului de la Atena, atacuri care nu au cruţat nici pe ministrul Afacerilor 
Străine al României, un atât de adânc şi de sincer prieten al Elladei. 
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În privinţa frământărilor izvorâte din denunţarea brutală a Tratatului de la 
Locarno, Guvernul priveşte viitorul cu încredere, punând temei pe înţelepciunea şi 
firea liniştită a bărbaţilor politici britanici care, dând toate asigurările de care 
Franţa are nevoie, vor izbuti ca pacea Europei să nu fie tulburată. 

În raportul meu asupra morţii lui Venizelos spuneam că cel dintâi care răsufla 
[uşurat] în urma plecării pentru veci a cretanului e Regele George191. Audienţa de 
azi dimineaţă mi-a dat dovada că nu m-am înşelat în spusele mele. Suveranul nu-şi 
putea ascunde bucuria că a scăpat de Venizelos. 

Arătându-i că, în urma morţii generalului Condylis şi a lui Venizelos, o nouă 
politică va începe în Ellada, Regele mi-a răspuns: „Aveţi dreptate. O viaţă politică 
mai liniştită va domni şi ora şi vremea, pentru binele ţării mele. Douăzeci de ani de 
lupte atât de duşmănoase sunt de ajuns. E vremea ca acest popor să se bucure de 
puţină linişte şi e vremea ca şi armata să fie lăsată în pace, iar nu aţâţată de 
politicieni şi silită de ei a le «apăra patimile lor de partid». 

Vorbindu-i că fruntaşii politici – faţă de intrarea generalului Metaxas în 
guvern – se arată acum nemângâiaţi că nu au putut ajunge la o înţelegere spre a 
alcătui un Cabinet [sic!]. 

„Cunosc părerea lor de rău, mi-a răspuns Regele, dar nu se pot plânge că nu 
le-am dat destul răgaz spre a se înţelege. Am avut o răbdare cum rar se vede, o 
răbdare care ne-a făcut să pierdem multă vreme. Iată, am pierdut patru luni de zile. 
Avem dar adânca trebuinţă a ne pune pe lucru şi a ne ocupa cât mai repede de 
nevoile ţării, dintre care cea mai grabnică e înzestrarea armatei”. 

Binevoiţi, vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea prea înaltei mele 
consideraţii. 

Langa-Răşcanu 

AMAE, Fond 71 România, vol. 231, f. 563–564 

314 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 601, din 28 martie 1936, ora 11.56 
Înreg. la nr. 17 537, din 28 martie 1936 
Confidenţial. 

Discutând cu ministrul turc al Afacerilor Străine care este sentimentul real al 
Greciei oficiale faţă de Pactul Balcanic şi arătându-i ce se zvoneşte, Domnia Sa mi-a 
                                 

191 Rog a se vedea raportul meu nr. 724, din 20 martie 1936 (n. a.). Documentul nu a fost identificat 
în arhivă (n. ed.). 
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spus confidenţial: „Memerzis [Demertzis] acum că a scăpat de alegerea şi de 
agitaţiile venizeliste de când a decedat Venizelos, care nu era prea favorabil acestui 
pact, mi-a afirmat că va cere Parlamentului să convină o ameliorare a Pactului, 
mergând până la concursul militar al Greciei. Chestiunea va fi dezbătută în primele 
zile ale lunii mai şi va fi supusă Consiliului Înţelegerii Balcanice”. 

Comunicată domnului Titulescu la Londra. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 28.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 328 

315 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 600, din 28 martie 1936, ora 13.30 
Înreg. la nr. 17 541, din 28 martie 1936 
Confidenţial. 

Transmisă domnului ministru Titulescu. 
Referindu-mă la telegrama mea nr. 3 598192, de ieri. 
Ministrul Afacerilor Străine turc, cu care am avut întrevedere ieri seară, îmi 

arată că, desigur, pătrunderea tot mai adâncă a Italiei în existenţa de stat a Albaniei 
prezintă un mare pericol „pentru viitor”, pentru Înţelegerea Balcanică, dar că 
Domnia Sa nu socoteşte că în greaua situaţie europeană de azi ar fi de luat vreo 
atitudine cât de protocolară sau înmănuşată. 

De altfel, a adăugat Domnia Sa, „este evident că direct interesată este numai 
Iugoslavia (!). Bineînţeles însă, dacă aceasta va lua o atitudine, ceea ce nu cred, 
Turcia va fi cu totul alături pentru a o susţine. În orice caz, nu cred că ar fi bine a 
evoca acum chestiunea. O vom discuta cu calm la întrunirea balcanică în mai. În 
ceea ce mă priveşte, nu cred că Italia are intenţii agresive acum sau în viitorul prea 
apropiat”. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 29.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 330 
                                 

192 Vezi documentul nr. 311. 
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316 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 602, din 28 martie 1936, ora 13.30 
Înreg. la nr. 17 539, din 28 martie 1936 
Confidenţial. 

Ca urmare la telegrama mea de alaltăieri nr. 3 596193. 
Ministrul Afacerilor Străine turc, confirmându-mi ştirea ce am semnalat, a 

adăugat: 
„Nu vom purcede la lucrări de îndată, dar nici mult nu vom întârzia. Voi 

aduce chestiunea şi în faţa Consiliului Înţelegerii Balcanice”. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 29.III.1936. Prin curier, Legaţiei de la Ankara; 
Marelui Stat Major, împreună cu nr. 16 594194. 28.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 328 

317 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 603, din 28 martie 1936, ora 23.10 
Înreg. la nr. 17 552, din 29 martie 1936 

Această telegramă a fost transmisă domnului ministru Titulescu. 
Declaraţia ministrului Afacerilor Străine englez mi-a fost transmisă telefonic 

după notele stenografice la un interval de timp. Fără întârziere, am transmis-[o] pe 
aceeaşi cale Bucureştilor. Dacă prima parte îmi dă speranţe, a doua în schimb, prin 
scurtimea ei de vederi, prin şovăiala în a pretinde şi a conchide ferm, cât şi a trasa 
un program pentru asigurarea păcii, cu sau fără titlu, mă deziluzionează. Această 
primă impresie am transmis-o telefonic la Bucureşti. Am recitit a doua zi acel 
discurs pentru a-mi verifica reacţia din prima clipă. Am rămas la punctul meu de 
vedere. Dar nu importă. Voi arăta azi ce cred alţii şi ce zice oficialitatea franceză. 
                                 

193 Vezi documentul nr. 308. 
194 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Ministrul Greciei de aici îl găseşte bun în întregime; nu prevede ce i se poate 
reproşa date fiind greşelile iniţiale. 

Ministrul Afacerilor Străine al Turciei îl socoteşte excelent şi a spus aceasta 
şi lui Flandin în termeni ditirambici (De altfel şi în general, părerea lui Rüstü Aras 
s-ar cam putea rezuma în cazuri mai grave prin formula: „Totul este spre bine într-o 
lume perfectă”). În definitiv, Hitler nu renunţă la nimic din ceea ce a făcut; nu 
acceptă nimic din ceea ce i s-a cerut sau impus; va continua „politica forţei” cu 
concursul miopiei Guvernului englez a cărui atitudine disociază, în cazul prezent, 
Parisul de Londra sau nu tinde la o apropiere a Londrei de Paris, care toate la un 
loc seamănă îngrijorare în Europa şi numai la garantarea păcii nu converg. 

Atât ministrul Afacerilor Străine francez, cât şi secretarul general de la Quai 
d’Orsay sunt la fel de nemulţumiţi şi de declaraţia lui Eden, căci efectul psihologic 
asupra opiniei publice engleze, atât de rătăcită sau parţială, îşi va fi atins scopul, cât 
şi de Guvernul său (doar că Eden va fi salvat cu abilitate datorită, în parte, şi unei 
opoziţii mai puţin dârză decât se crede), dar în fond problema a rămas aceeaşi: 
Germania face ce vrea fiindcă Anglia nu s-a arătat fermă de la început şi nu a 
reacţionat măcar apoi şi nu a făcut altceva decât să-şi ofere bunele servicii şi încă 
părtinitor. Anglia se gândeşte doar la ea, iar la Franţa numai atât cât aceasta îi va 
putea servi de pavăză, iar despre Europa Centrală şi necum cea Orientală puţin îi 
pasă azi. Este o eroare profundă a crede că dacă Germania va voi a fortifica Renania, 
Anglia se va sinchisi. Anglia va admite aceasta sau, cel mult, va discuta pentru a 
trage foloase proprii. Contrapropunerile Germaniei pe care, zice-se, aceasta le va 
prezenta la 31 curent, nu vor face ca Franţa să-şi părăsească punctul de vedere, pe 
când Anglia aşteaptă pentru a negocia, căci de sancţiuni economice nu poate fi vorba: 
Anglia nu înţelege a le discuta, necum a le aplica; ţările nordice şi altele, sunt ostile; 
Sovietele (spusa lui Litvinov lui Flandin) sunt pentru, dar faţă de atitudinea altor ţări, 
unele producătoare de materii prime care nu sunt, deci, monopolul Rusiei, ce ar putea 
face aceasta fiind aproape izolată într-o eventuală atitudine? (Adaug că reprezentantul 
Belgiei a propus oficial la Londra aplicarea sancţiunilor economice în aur şi a fost net 
refuzat; azi, ambasadorul Franţei a făcut sondări şi a propus oficios acelaşi lucru, 
primind un răspuns similar. Ştiu acestea fiind prezent la relatarea oficială). 

În concluzie: securitatea colectivă a devenit un mit pentru Anglia care, în 
plus, pentru prima oară, s-a dezonorat nerespectându-şi semnătura, şi s-a dovedit 
apolitică, deşi propriul ei interes era în cauză, în afară de al Franţei şi al păcii în 
general. Ce vor face cei încrezuţi? Pentru moment n-a fost nimic deci. 

Se tatonează, şi situaţia este cu atât mai dificilă că Guvernul, dat fiind că 
suntem în plină perioadă electorală, este socotit, şi la aceasta se adaugă gravitatea 
momentului, ca un girant al treburilor publice. Din acelaşi izvor, şi aceasta asistând 
întâmplător la o convorbire, aflu că Guvernul german face sforţări enorme pentru a 
câştiga o parte din presa franceză, îndeosebi de stânga, găsind chiar complicitate în 
rândurile partidelor de această nuanţă, tema emisarilor germani sau a celor câştigaţi 
de ei fiind necesitatea unei apropieri franco-germane. Guvernul este în curent şi 
avizează la măsuri coercitive (Semnalez între altele interviul lui von Ribbentrop, 
luat de Brignon pentru ziarul „Marianne”, şi care dă de furcă Guvernului). 
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Presa de ieri şi cea de azi este variată. Nicăieri însă, afară de ziarul „L’Œuvre” şi 
întrucâtva, „La République”, „Le Jour”, „Le Populaire” entuziasm sau măcar încredere, 
ba în bună parte răceală. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 29.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 331–335 

318 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 949, din 28 martie 1936, ora 23.25 
Înreg. la nr. 17 549, din 29 martie 1936 
Strict confidenţial. 

Recenta şedinţă a Camerei Comunelor şi, mai ales, declaraţiile lui Eden sunt 
considerate aici ca favorabile tezei franceze. Colaborarea Statelor Majore francez şi 
englez este, mai ales, subliniată, şi ideea [ce] se răspândeşte aici [este] că ultimele 
evenimente vor conduce la o puternică apropiere între Franţa şi Anglia. 

Teama de Germania îşi face iarăşi loc în spiritele poloneze, şi nevoia unei 
garanţii franceze apare din ce în ce mai necesară. Mulţi oameni politici, ca şi o 
parte din presă, consideră că atitudinea domnului Beck la Londra nu a corespuns 
adevăratelor interese polone şi că dificultăţile făcute de Domnia Sa tezelor franceze 
pot produce în cercurile de la Paris o gravă îndoială asupra asigurărilor date de 
domnul Beck ambasadorului Franţei de aici. Adaug că Ambasada franceză este 
adânc nemulţumită de atitudinea delegaţiei polone la Londra. 

Este remarcabil că de ieri, o parte din presa oficioasă a început a publica veşti 
mai favorabile Franţei, precum şi informaţii privitoare la „dorinţa Franţei de a 
vedea o apropiere între Polonia şi Rusia”. 

Fie pentru o viitoare conferinţă, fie pentru un eşec al convorbirilor diplomatice 
actuale, fie pentru a se întări militar, Polonia, în orice caz, trebuie să-şi asigure 
sprijinul Franţei. Căci părăsită de Franţa şi [cu] ostilitatea Sovietelor, ea ar rămâne 
la discreţia Germaniei. Şi, în afară de domnul Beck, nimeni nu priveşte această 
situaţie ca o fericire pentru Polonia. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra, domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 29.III.1936. 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 77–78 
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319 
SUBSECRETARUL DE STAT AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, 
SAVEL RĂDULESCU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 

ALEXANDRU GURĂNESCU  

T. nr. 16 944, din 28 martie 1936 
Înreg. la nr. 16 944, din 28 martie 1936 

Referire telegramele dumneavoastră 694195 şi 699196 şi urmare telegrama 
nr. 16 083197. 

Rog comunicaţi domnului Stoiadinović că suntem de acord ca întrunirea 
Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri să aibă loc la Belgrad, la 4 mai sau imediat 
după sfârşitul Înţelegerii Balcanice. 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 21 

320 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 668, din 28 martie 1936 
Înreg. la nr. 19 898/1936 

Rezultatul convorbirilor de la Roma văzute de la Viena 

Domnule Ministru, 

După părerea cercurilor diplomatice şi politice de aici, înţelegerile de la 
Roma din 23 martie înseamnă, pe de o parte, că Italia lasă aliatelor sale dunărene 
libertatea lor de mişcare pe tărâmul economic întrucât este vorba de convenţii de la 
stat la stat (în special, între Austria şi Cehoslovacia), dar că, în schimb, le pune sub 
o tutelă strictă pe tărâm politic, sau chiar pe cel economic, întrucât acesta ar atinge 
şi interese politice. 

Austria a obţinut astfel atât un satisfecil pentru tratativele sale din urmă cu 
Cehoslovacia, cât şi învoirea de a încerca mai departe să strângă legăturile sale 
                                 

195 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
196 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
197 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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economice cu statul vecin ca atare, dar nu ca membru al Micii Înţelegeri. Ungaria 
şi Italia au impus, cred aceste cercuri, un veto apropierii Austriei de acest grup de 
state, veto poate numai vremelnic din partea Italiei, în aşteptarea ridicării sancţiunilor şi 
a limpezirii situaţiei europene, pe când Ungaria ar dori ca el să fie definitiv. 

După câte crede ministrul iugoslav de aici, Italia ar urmări cu acest prilej şi 
vechiul ei scop de a slăbi coeziunea Micii Înţelegeri, încercând să despartă 
Cehoslovacia de celelalte două state. 

Ca „pendant” la apropierea austro-cehă şi spre a o săpa, Ungaria a obţinut ca 
Italia să sprijine o nouă încercare de apropiere maghiaro-polonă, care urmează a se 
vădi din nou cu prilejul apropiatei vizite oficiale poloneze la Budapesta. 

În schimb, Austria şi Italia, socotind momentul nepotrivit din pricina crizei 
rename, din care aceasta din urmă nădăjduieşte să tragă alte foloase, Ungaria n-a 
putut obţine nici ca Guvernul de la Roma să-şi însuşească printr-un comunicat 
comun dezideratele sale revizioniste, nici ca Italia să iasă din rezerva sa faţă de 
Germania sau măcar să capete învoirea să mijlocească între Roma şi Berlin, între 
Viena şi Reich. 

Se zice, astfel, aici că Italia a vrut să mărginească nu atât libertatea de mişcare a 
Austriei pe tărâmul politic, cât pe aceea a Ungariei, care se îndrepta, în timpul din 
urmă, prea mult spre Germania, fiind socotit aici mai curând acuma domnul 
Gömbös, decât domnul Kanya, ca exponentul politicii orientate spre Berlin. 

În aceste împrejurări, deşi partea negativă a programului ungar a putut fi 
oarecum împlinită şi Austria împiedicată să se apropie politiceşte de Cehoslovacia, 
partea lui pozitivă a întâmpinat rezistenţele celorlalţi doi parteneri, Italia 
mulţumindu-se să dea asigurări pentru viitor în cazul când situaţia generală ar fi 
mai favorabilă scopurilor revizioniste ale Ungariei. 

Cercurile politice austriece sunt astfel mai satisfăcute decât cele maghiare de 
rezultatele convorbirilor de la Roma, căci, cu toate că libertatea de mişcare a 
Austriei iese micşorată, aceasta se teme de acum înainte mai puţin de vreo iniţiativă 
primejdioasă a Ungariei faţă de Germania, iar cancelarul şi ministrul Afacerilor 
Străine au început să-şi dea seama că la Roma, cel puţin deocamdată, vederile 
politice ale Italiei privind problema austriacă şi legăturile cu Reich-ul hitlerist au 
rămas neschimbate. 

Cercurile diplomatice aliate găsesc că rezultatele conferinţei de la Roma – 
poate, de altminteri, numai vremelnice în situaţia fluctuantă a Europei de azi – sunt 
relativ liniştitoare şi ar fi putut fi mai rele. 

Legaţia Cehoslovaciei, cu toate că ministrul Afacerilor Străine austriac a spus 
ministrului cehoslovac că nădăjduieşte să dea la anul o lărgire însemnată recentei 
înţelegeri economice cu vecinul de la miazănoapte, rămâne cu desăvârşire sceptică, 
precum s-a mai raportat, cu privire la perspectivele unei apropieri mai strânsă de 
Austria. 

Ministrul iugoslav este şi mai negativ, iar convenţia încheiată zilele trecute de 
Italia cu Albania, prin care protectoratul italian asupra acestei ţări se consolidează, 
o face şi mai bănuitoare faţă de Italia şi de intenţiile sale privind Mica Înţelegere. 
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În rezumat, se poate zice că cercurile diplomatice sau politice de aici socotesc 
că conferinţele de la Roma au avut pe lângă efectul pozitiv de a întări înrâurirea 
Italiei la Viena şi Budapesta, efectul negativ de a amâna pentru un timp nedeterminat 
orice înţelegere politică între statele blocului roman şi Germania sau Mica Înţelegere. 

Situaţia Guvernului austriac, care se temea cel mai mult de efectuarea unor 
negocieri maghiaro sau italo-germane, este astfel îmbunătăţită pe tărâmul exterior, 
şi baronul Berger-Waldenegg s-a arătat, pare-se, sincer mulţumit de călătoria sa în 
capitala puternicului aliat, dar, în schimb, situaţia sa internă nu s-a întărit, 
vasalitatea sa şi mai vădită faţă de Guvernul din Roma zgândărind amorul propriu 
naţional şi fiind folosită iar de toţi nemulţumiţii de aici ca să i se sape şi mai mult 
autoritatea şi prestigiul în… [indescifrabil]. 

Plângerile minorităţii austro-germane din Tirol, care se vaită că regimentele 
recrutate acolo sunt trimise în prima linie în Abisinia împreună cu unităţile în 
majoritate slovene din Istria, şi că populaţia majoritară este supusă de când cu 
războiul african unei supravegheri tiranice, nu uşurează orientarea italofilă a 
regimului, având în vedere refugiaţii din Tirol care răspândesc în diferitele părţi ale 
populaţiei de aici o atmosferă foarte potrivnică Italiei. 

Putem adăuga, de altfel, că cu toată orientarea politică a regimului spre 
Roma, viaţa economică a Austriei rămâne în axa Germaniei, exportul Reich-ului în 
Austria fiind în cele dintâi două luni ale anului de peste trei ori mai mare decât 
importul din Italia, care tinde spre scădere, pe când exportul Germaniei – chiar fără 
a fi participat la înţelegerile Protocoalelor de la Roma, din 1934 – continuă a păstra 
locul întâi şi a mai sporit faţă de lunile corespunzătoare din anul trecut. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 

AMAE, Fond 71 România, vol. 231, f. 589–592 

321 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 672, din 30 martie 1936, ora 16.15 
Înreg. la nr. 17 728, din 31 martie 1936 

Plebiscitul198 a decurs aici într-o atmosferă de exaltare patriotică fără precedent. 
Cincisprezece zile s-a procedat la o excitare metodică a maselor ce a culminat ieri 
                                 

198 Referire la alegerile din 29 martie 1936, organizate ca urmare a dizolvării Reichstag-ului; 
având în  vedere că fusese prezentată o listă unică de candidaţi, această consultare electorală a avut 
caracterul unui plebiscit, care a fost câştigat de partidul de guvernământ cu 98,8%. 
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într-o explozie patriotică de o frenezie aproape dureroasă. Tot ce tehnica modernă 
cunoaşte ca mijloc de electrizare excepţională a mulţimii a fost întrebuinţat cu o 
rară virtuozitate. Rezultatul nu a surprins pe nimeni. Aproape unanimitatea voturilor 
exprimate a aprobat politica de mândrie naţională a domnului Hitler. Este de remarcat 
că oricare ar fi fost opiniile politice ale cetăţenilor şi oricare ar fi fost suferinţele şi 
deziluziile lor, niciun german nu ar fi putut răspunde la întrebarea meşteşugit 
formulată – dacă este pentru o politică „onoare şi libertate” dusă de Hitler – decât 
afirmativ. 

Dacă această enormă manifestare nu şi-ar propune alt scop decât a demonstra, 
mai ales dincolo de frontiere, că întregul popor german stă strâns în jurul lui Hitler, 
aceasta nu ar fi prea alarmantă. 

Antecedentele sale, felul cum a fost pregătit şi atmosfera în care a decurs ne 
dă însă sentimentul că Reich-ul al treilea nu mai poate trăi decât într-o atmosferă de 
frenezie ce reclamă zilnic noi pretexte de a biciui nervii maselor. 

În trei ani de zile s-au epuizat pretextele pacifiste, procedându-se chiar la 
anumite verificări de forţe dintre cele mai temerare. 

Datorită slăbiciunii adversarilor, actualul regim german a câştigat impresia că 
totul îi este permis şi că poate tenta orice teamă. Această îndoită constatare 
deschide perspectiva înfricoşătoare pentru zilele ce vin, şi, mai ales, asupra ei ar 
trebui să mediteze toţi prietenii păcii. 

Expediată domnului ministru Titulescu. 

Comnen 
[Note marginale:] 
[1]. Dir. Cabinetului: în copie, MSR şi Pr. C.; [2] Dir. politică. 31.III.1936. Este 
vorba de plebiscitul german din 29 martie. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 40, f. 224–225 

322 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 673, din 30 martie 1936, ora 16.15 
Înreg. la nr. 17 727, din 31 martie 1936 

Atmosfera generală în care au decurs discuţiile de la Londra, acţiunea 
criminală a unor diletanţi ca Lordul Rothermere, Londonderry, Lothian şi Lloyd 
George, ştirea că s-a convenit ca puterile de la Locarno să se întrunească la 
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Bruxelles şi, în fine, faptul că Flandin, în discursul pronunţat la 29 martie, nu a mai 
pomenit nici de Haga, nici de „gesturi simbolice” au confirmat la Wilhelmstrasse 
credinţa că actul de la 7 martie a fost „înghiţit”, că Cartea Albă a fost înmormântată şi 
că, de acum încolo, nu mai rămân „actuale” decât propunerile lui Hitler. Potrivit 
obiceiului său, Hitler a pregătit singur, pe un vârf de munte, în Renania răspunsul 
făgăduit. Von Ribbentrop, singur, l-a însoţit servindu-i de „cobai”, Hitler obişnuind 
să experimenteze asupra lui efectele ideilor şi formulelor sale. Intenţiile 
cancelarului nu sunt cunoscute nici la Auswärtiges Amt, nici la cancelaria Reich-ului, 
iar marile ambasade se pierd în conjecturi. Unul dintre familiarii domnului Hitler, 
ceva mai în curent cu gândurile sale, afirmă că, în realitate, răspunsul acestuia va 
cuprinde o mai amplă dezvoltare a propunerilor din memorandumul de la 7 martie, 
va ţine seamă şi va căuta să răspundă chestiunilor formulate de Flandin în discursul 
de la 29 martie curent şi, în fine, ar admite să nu procedeze la fortificarea zonei 
demilitarizate pe timpul negocierilor, cu condiţia însă ca aceste negocieri să nu 
treacă de un anumit laps de timp. Mi se spune însă că astăzi Statul Major german ar 
fi ostil acestei concesii, temându-se că ea ar greva din nou regiunea renană de o 
servitute primejdioasă. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 384–385 

323 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 607, din 30 martie 1936, ora 18.25 
Înreg. la nr. 17 722, din 31 martie 1936 
Confidenţial. 

Transmisă domnului Titulescu la Londra. 
Interpretarea pe care colegul meu cehoslovac, a cărui vizită am avut-o azi, o 

dă întrevederii ce a avut cu ministrul Afacerilor Străine francez este că acesta, 
amărât, dezamăgit, dezgustat, după zece zile în şir de convorbiri la Londra nu s-ar 
fi mirat, ba chiar se aştepta în fond din partea ministrului Afacerilor Străine englez 
la un discurs mult mai puţin acceptabil decât cel pronunţat de acesta în Camera 
Comunelor. În fond, socotesc că situaţia rămâne aceeaşi: Anglia va fi contra 
agresorului într-un conflict interesând vestul european (şi agresorul nu poate fi 
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decât Germania); dar ce va face oare ea azi pentru a preveni sau a zădărnici actele, 
care, accumulate, duc fatal la război? Aceasta este problema şi numai rezolvarea ei 
urgentă poate contribui la asigurarea viitorului. La 31 curent vom cunoaşte răspunsul 
lui Hitler. Va fi el liniştitor? Şi chiar astfel de ar fi, va fi aceasta o garanţie? Nu 
cred. Cel mult prilej pentru o nouă conferinţă. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 31.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 340 

324 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 606, din 30 martie 1936, ora 19.00 
Înreg. la nr. 17 721, din 31 martie 1936 
Confidenţial. 

Transmisă. 
Referindu-mă la telegrama nr. 17 549199 a Ministerului Afacerilor Străine. 
Îndoiala, cât şi nemulţumirea la adresa Poloniei rămân, pentru moment, aici, 

aceleaşi de când cu apropierea ei de Germania. Desigur se face aici o diferenţă 
între crezul, crescând aparte, al opiniei publice şi atitudinea oficială poloneză şi 
îndeosebi a lui Beck. Din nefericire, ce se evidenţiază de la Varşovia şi primează 
până acum este latura oficială. Poate evenimentele în curs şi repercusiunea lor 
evidentă în estul Europei vor deschide ochii rătăciţilor de pe Vistula. Aceasta se 
doreşte aici. Rămâne ca de acolo să apară, în fine, semne că o revenire la calea cea 
bună nu este numai crezul unei minorităţi. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 31.III.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 339 
                                 

199 Vezi documentul nr. 318. 
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325 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 411, din 30 martie 1936, ora 21.00 
Înreg. la nr. 17 723, din 31 martie 1936 
Confidenţial. 

Din ultima audienţă a ambasadorului Franţei la Mussolini rezultă că Italia 
va continua să rămână pasivă în chestiunea renană. Şeful Guvernului, după ce a 
arătat lui Chambrun că nu crede în declinul Imperiului britanic şi că doreşte 
reconstituirea frontului de la Stresa, i-a declarat că este complet de acord cu 
textul propunerilor şi scrisorii conţinută în Cartea Albă engleză, că Grandi nu a 
depăşit instrucţiunile sale, că crede chiar personal că s-ar fi putut arăta şi mai 
multă fermitate. Totuşi, el nu va putea semna angajamentul sus-menţionat „atât 
timp cât se menţine actuala poziţie juridică şi politică a Italiei”. 

Deşi Ducele nu a cerut sau propus nimic, este evident pentru Chambrun că 
singura cale spre a ieşi din această situaţie este ridicarea sancţiunilor. Cât timp 
se simte susţinut de existenţa sancţiunilor, Negusul refuză a primi negocieri 
pentru pace, iar cât timp nu se încep tratative în acest scop nu se poate acorda 
suspendarea sancţiunilor. Diplomaţia franceză la Roma crede că ieşirea din 
acest cerc vicios se impuse spre a se evita o agravare a conflictului italo-englez, 
dacă Italia prin noi victorii ajunge la cucerirea întregii Abisinii sau la o 
schimbare a orientării politice a Italiei dacă sancţiunile vor sfârşi prin a o 
împinge spre Germania. 

Ca concluzie, din audienţa lui Chambrun rezultă că situaţia nu s-a schimbat 
de trei săptămâni, în ciuda acceptării de Italia a apelului Comitetului celor 13. Italia 
condiţionează executarea angajamentelor ei europene de ridicarea sancţiunilor, spre 
a se ajunge la o soluţie bilaterală în fond şi la rigoare şi societară în formă a 
conflictului său cu Abisinia. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului: în copie, MSR şi Pr. C.; Dir. politică. 31.III.1936 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 333, f. 263–264 
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326 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 967, din 30 martie 1936, ora. 21.37 
Înreg. la nr. 17 731, din 31 martie 1936 

Se anunţă aici că tratativele dintre Polonia şi Germania pentru reglementarea 
arieratelor datorate de pe urma transporturilor germane pe teritoriu polonez, ca şi 
stabilirea unui nou regim, vor avea loc la Varşovia şi că ambasadorul Germaniei a 
primit depline puteri în acest scop. Ambasadorul Germaniei s-a şi prezentat de 
altfel primului ministru. 

După informaţiile mele, Beck a făcut, prin ambasadorul său la Berlin, un 
demers pe lângă domnul Göring cu scopul ca Guvernul german să înlesnească un 
aranjament în această chestiune atât de delicată pentru ministrul Afacerilor Străine 
al Poloniei şi care i se reproşează cu atât mai tare cu cât el reprezintă politica de 
mare apropiere de Germania. 

Se pare că Göring şi von Neurath au făcut mari presiuni asupra lui Schacht 
pentru a obţine ceva în favoarea Poloniei. Dar aceasta nu a făcut importante 
concesii. 

În tot cazul, Beck a obţinut ca tratativele să fie duse de ambasadorul 
Germaniei şi al doilea, ca acesta să se adreseze primului ministru polonez. 

Astfel, ministrul Afacerilor Străine s-a degajat în mare parte de răspunderea 
unor tratative care nu pot duce la rezultate satisfăcătoare şi a reuşit pe deasupra să 
asocieze la negocieri pe primul ministru 

Se pare că Germania oferă astăzi: 
1) Pentru reglementarea arieratelor: 

a) Cesiune de creanţe germane asupra Italiei; 
b) Cesiune de creanţe asupra polonezilor; 
c) Mărfuri. 

2) Pentru regimul viitor ei cer o diminuare a tarifelor de peste 50%. 
Din rest, se obligă să plătească numai o parte în devize, iar cealaltă în mărfuri 

şi mărci germane. 
După cum se vede, concesiile domnului Schacht sunt iluzorii. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. C.; la Londra, domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 31.III.1936. 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 79–80 
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327 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE  

DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA PRAGA, MIHAIL MITILINEU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 506/C, din 30 martie 1936 
Înreg. la nr. 19 305, din 6 aprilie 1936 

Buletin lunar. Chestiuni interne 

Domnule Ministru, 

Se credea că luna martie va fi o lună de mare activitate în ce priveşte 
problemele interne ce aşteaptă să fie rezolvate. Contrarul a avut loc deoarece 
evenimentele externe, care au provocat o deosebită îngrijorare aici, au ocupat toată 
activitatea cercurilor conducătoare. Deocamdată se pare că opinia publică s-a 
liniştit într-o oarecare măsură. 

Astfel, Parlamentul, convocat de abia la 17 martie, s-a amânat deja [de] la 
26 martie pentru 21 aprilie. Motivul dat pentru aceste neobişnuit de lungi vacanţe 
de Paşte este că proiectul de lege a apărării statului şi asupra spionajului militar 
necesită o îndelungată preparare în comisia parlamentară respectivă (Comisia 
armatei este convocată pentru 1 aprilie). 

Proiectul de lege asupra apărării statului prevede măsurile ce se pot lua de 
autorităţile civile şi militare în caz de război, mobilizare sau pericol. Se precede 
crearea unui Consiliu superior al apărării, măsuri de siguranţă speciale în regiunile 
de la frontiere (se are în vedere populaţia germană ce locuieşte în aceste regiuni), 
măsuri asupra întreprinderilor particulare importante pentru stat, competenţa 
tribunalelor militare, serviciul civil (cuprinzând şi femeile) în caz de război, etc. 
Raportul meu nr. 496/16200, din 28 martie curent, tratează această chestiune. 
Proiectul conţine peste 200 de paragrafe201. 

Guvernul a prezentat, de asemenea, Parlamentului o modificare a legii 
respective202, prevăzând pentru cazuri grave de spionaj pedeapsa cu moartea şi 
anume atunci când vinovatul, prin situaţia sa, era obligat să păstreze secretul, dacă 
este vorba de un secret foarte important sau dacă, în general, există circumstanţe 
agravante. 

Expunerea de motive arată că s-au înmulţit cazurile de spionaj şi că Polonia, 
Germania, Ungaria şi Iugoslavia, aplicând pedeapsa cu moartea, tot spionajul 
internaţional s-ar exercita în Cehoslovacia, dacă această activitate ar fi mai puţin 
riscantă aici. Ziarele nu vor putea publica nimic asupra cazurilor de spionaj decât 
după un comunicat oficial.  
                                 

200 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
201 Direcţia politică este rugată a-mi referi. Vi s-a trimis în copie raportul nr. 496/16 din 28.III (n. a.). 
202 Direcţia politică: a se cere Legaţiei din Praga textul legii modificatoare (n. a.). 
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Legea asupra existenţei partidelor politice va fi prelungită până la 1 ianuarie 
1937; vor fi menţinute numai dispoziţiile privitoare la dizolvarea unui partid, nu 
însă şi cele la interzicerea activităţii. Cu această excepţie vor fi menţinute toate 
dispoziţiile legii din 1933. 

Domnul Trapl, ministrul de Finanţe de aproape cinci ani, şi-a dat demisia în 
ziua de 17 martie, invocând motive de sănătate. Cu conducerea provizorie a 
departamentului a fost însărcinat domnul Franke, ministrul Instrucţiei Publice. 
Domnul Trapl era un tehnician nefăcând parte din niciun partid politic, dar având 
simpatii, în special, pentru socialiştii naţionali. 

Nu este un secret pentru nimeni că motivele de sănătate invocate, poate în 
parte adevărate după o activitate de cinci ani în timp de criză la acest departament, 
nu au fost cauza hotărâtoare pentru demisia domnului Trapl. Motivele adevărate 
sunt divergenţele din ce în ce mai mari între ministru şi Parlament. Acesta reclama 
faţă de criza economică noi mijloace pentru combatere, şi domnul Trapl arăta 
imposibilitatea procurării acestor mijloace financiare. Motivul final a fost chestiunea 
reformării contribuţiilor directe, cerută de partide. 

Partidul Agrarian şi cel Socialist îndeosebi cereau mereu noi mijloace, primul 
pentru protejarea produselor agricole, celălalt pentru lucrări de investiţii spre a da 
de lucru şomerilor. 

Preşedintele de Consiliu, domnul Hodža, a făcut o declaraţie că şi după 
retragerea domnului Trapl, Guvernul va susţine politica de echilibru bugetar şi a 
valutei stabile. Urmaşul său va urma aceeaşi linie. 

Partidele din coaliţie au început imediat consfătuiri pentru numirea unui nou 
ministru de Finanţe, propunându-se fie numirea unui politican, fie numirea unui 
specialist în persoana domnului Kalfus, şeful Secţiei prezidiale din departamentul 
finanţelor. Această din urmă soluţie părea de la bun început să aibă cele mai multe 
şanse şi, într-adevăr, în ziua de 28 martie, domnul Kalfus a fost numit ministru de 
Finanţe. 

Cu ocazia depunerii jurământului în faţa preşedintelui Republicii, contrar 
uzanţelor, atât domnul Kalfus, cât şi domnul Beneš, au făcut declaraţii. Domnul 
Kalfus a arătat că este apărătorul ordinii financiare şi valutare, ceea ce este axioma 
unei politici financiare, iar domnul Beneš a asigurat pe ministru că-i va da tot 
concursul pentru asigurarea ordinii în ce priveşte echilibrul bugetului şi stabilitatea 
valutei. 

Demisia domnului Trapl nu a fost o surpriză, dar se credea că va avea loc 
odată cu remanierea ministerială cu ocazia intrării în coaliţie a Partidului Populist 
Slovac de sub conducerea abatelui Hlinka. Tratative se duc demult în această 
privinţă şi ele au fost conduse personal de domnul Hodža. Se ştie că Partidul 
Populist Slovac autonomist cerea, în special, crearea unui minister al Slovaciei şi o 
mărire a atribuţiilor guvernatorului Slovaciei din Bratislava. 

Asupra primului punct au fost cele mai mari dificultăţi. S-a oferit partidului 
abatelui Hlinka Ministerul Unificării şi un minister fără portofoliu. În zilele de 
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26 şi 27 martie, au avut loc tratative decisive care însă, contrar aşteptărilor, nu au 
dus la un rezultat. Astfel, intrarea Partidului Populist Slovac în coaliţie a fost din 
nou amânată. Partidele de stânga, desigur, nu regretă prea mult acest lucru căci 
populiştii slovaci ar fi mărit în coaliţie frontul partidelor burgheze. 

Tratativele au durat peste două luni, ruperea lor a fost cauzată – după cum am 
spus – de cererea Partidului Populist al abatelui Hlinka privitor la un Minister al 
Slovaciei. Acest partid pretindea că numai ministerele de Externe şi de Armată 
trebuie să fie comune pentru întreaga ţară, competenţa celorlalte ministere 
neîntinzându-se peste Slovacia, ceea ce, cu alte cuvinte, ar însemna că Ministerul 
Slovaciei ar reprezenta un guvern în guvern. Preşedintele de Consiliu Hodža a 
refuzat această pretenţie, şi tratativele au fost rupte. O reluare rămâne însă tot 
momentul posibilă, nu este însă probabilă aşa curând. Speranţele că domnul Hodža, 
fiind slovac, va reuşi să tranşeze această problemă nu s-au îndeplinit astfel, cel 
puţin deocamdată. Este incontestabil un eşec pentru Domnia Sa. 

Într-un comunicat, Partidul Populist Slovac a arătat că nu s-au obţinut 
suficiente garanţii pentru tranşarea favorabilă a problemei. Constată că s-au pus, de 
asemenea, piedici din diferite părţi (socialiştii). 

Guvernul este însă decis să introducă unele reforme privind descentralizarea, 
în special, mărind competenţa guvernatorilor de provincii.  

Prin presă cele două mari partide de coaliţie, agrarienii şi social-democraţii, 
continuă a se ataca destul de vehement. Astfel „Venkov”, organul Partidului 
Agrarian, scrie că alegerea prezidenţială din decembrie nu înseamnă încă 
înfiinţarea unei republici socialiste, bazată pe lupta de clase. Socialiştii ridică, de 
asemenea, chestiunea unui rulment în ocuparea de către diferitele partide a 
diverselor departamente, ceea ce contravine agrarienilor care ocupă preşedinţia de 
Consiliu şi importantele ministere de Interne, Armată şi Agricultură. 

Partidul Comunist de aici şi-a mărit mult activitatea în ultimul timp, mai cu 
seamă în rândurile şomerilor. Mai multe manifestaţii de şomeri au fost organizate 
de el la Praga în ultimul timp. În general, de la înapoierea de la Moscova a şefului 
acestui partid, deputatul Gottwald, comuniştii duc o campanie şi mai vie împotriva 
tuturor măsurilor Guvernului. 

Pe de altă parte, Sovietele organizează aici numeroase manifestări de 
propagandă atât la Praga, cât şi în provincie: conferinţă a şefului redactor al 
ziarului din Moscova „Izvestiia”, Buharin, la care a asistat preşedintele Senatului, 
social-democratul Soukup, expoziţii grafice, fotografice, literare, etc. Organizatorul 
lor este domnul Arosev, fost reprezentant diplomatic al Sovietelor la Praga şi 
actualmente preşedinte al Societăţii pentru legături culturale ale URSS cu 
străinătatea. De asemenea, se organizează excursii în URSS. Astfel, în acest 
moment, o delegaţie de industriaşi cehoslovaci vizitează Moscova şi alte centre. În 
aprilie, au loc două excursii de institutori cehoslovaci, o excursie de funcţionari 
publici de la căile ferate, o excursie de arhitecţi, una de ingineri, o excursie a Uzinei 
electrice din Praga etc. 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 447

Chestiuni externe 

Discursul domnului Hitler, urmat de reocuparea zonei demilitarizate a 
Rinului, a produs aici în toate cercurile o profundă emoţie şi îngrijorare, uşor 
explicabile prin situaţia expusă a Cehoslovaciei. Atât cercurile conducătoare, cât şi 
presa oficioasă au căutat să arate că nu există un pericol iminent de război, cu toate 
că va fi nevoie de sforţări serioase pentru menţinerea păcii şi, în primul rând, de un 
front comun al tuturor împotriva tulburărilor. „Trebuie păstrat sângele rece şi 
împiedicată panica şi neliniştirea” erau cuvintele de ordine ce se auzeau 
pretutindeni şi se puteau citi în ziarele de diferite nuanţe. Ziarele care sunt 
cunoscute ca fiind inspirate de Ministerul Afacerilor Străine au arătat din prima zi 
că Cehoslovacia se va găsi pe acelaşi front cu cei paşnici, care luptă pentru ideea 
securităţii colective în cadrul Societăţii Naţiunilor. Se relevă, de asemenea, 
„importanţa Romei” şi efectul favorabil produs de răspunsul domnului Mussolini la 
iniţiativa domnului Flandin, care poate a salvat astfel pacea. Armata franceză fiind 
blocată pe Rin nu va fi în măsură să dea tot ajutorul prietenilor şi aliaţilor ei. 
Întreaga presă a avut o atitudine foarte cumpătată lipsind cu totul, chiar în organele 
socialiste, orice atac direct la adresa Germaniei sau a Führer-ului, ceea ce nu a fost 
cazul în chestiunea Abisiniei, când întreaga presă de stânga a dus o campanie din 
cele mai vii împotriva fascismului şi a domnului Mussolini, desemnat ca ucigaş, 
campanie ce nu a încetat decât în ziua de 7 martie. Acum se arată o prudenţă 
enormă, evitându-se tot ce ar putea da naştere la o polemică care ar mări încă 
îngrijorarea populaţiei de aici şi arătându-se că nu e rolul Cehoslovaciei să ia 
cuvântul în această chestiune. Problema păcii nu poate fi divizată şi de aceea ea nu 
poate fi rezolvată decât prin securitatea colectivă. Metoda germană este 
neliniştitoare. 

În rezumat, cercurile oficiale consideră că propunerile domnului Hitler, în 
partea a doua a discursului său din 7 martie, nu sunt lipsite de interes, dar 
repudierea unilaterală a unor angajamente luate este inadmisibilă şi periculoasă. 
Cehoslovacia nu va lua nicio iniţiativă, dar este gata să facă cele necesare în acord 
cu amicii şi aliaţii ei, pentru securitatea colectivă şi pentru apărarea principiilor 
Societăţii Naţiunilor.  

Interviul domnului Hitler acordat ziarului „Daily Mail”, referitor la pactele de 
neagresiune de încheiat cu Austria şi Cehoslovacia, a produs un viu interes aici, dar 
s-a făcut observaţia că pe când în Occident se admit garanţii cu caracter colectiv, 
aici e vorba de simple pacte de neagresiune. O discuţie detaliată nu va putea avea 
loc decât după tranşarea conflictului privitor la ruperea Tratatului de la Locarno. Până 
atunci, Cehoslovacia nu va putea decât să rămână credincioasă alianţei cu Franţa. 

Numai un articol de fond, apărut în organul Partidului Agrarian, „Venkov”, la 
8 martie, a produs nedumerire, articol explicabil numai prin inexperienţa primului 
redactor al acestui ziar în ce priveşte problemele de politică externă. „Venkov” a 
arătat că discursul Führer-ului înseamnă un pas mai departe spre pace şi întărirea 
încrederii reciproce. Acest articol a avut un ecou şi în discuţiile Parlamentului. De 
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asemenea, organul Partidului Populist Slovac, „Slovak”, susţine că cu Germania 
trebuie să se trateze, căci şi Anglia doreşte acest lucru. Aşa-zişii occidentali de 
stânga trebuie să-şi revizuiască ideile, căci o conlucrare cu vecinii este inevitabilă. 

În ce priveşte rezultatul la care s-a ajuns la Londra, Ministerul Afacerilor 
Străine socoteşte că stabilirea violării tratatului şi înţelegerea între statele 
locarniene este maximum ce se putea omeneşte spera. Au fost momente dificile; în 
orice caz, nu e vina Franţei dacă dreptul internaţional nu a fost mai precis stabilit. 
Dacă între Franţa şi Anglia sunt diferenţe asupra metodelor, ambele sunt strâns 
solidare în ce priveşte scopul: menţinerea păcii. 

Presa inspirată adaugă că cel mai bun răspuns de dat domnului Hitler ar fi o 
completă alianţă militară, dar dificultăţi vor fi din partea Angliei. Dacă solidaritatea 
se menţine între puteri, se poate spera că Europa va ieşi din criza actuală, dar 
evoluţia va fi lungă, şi soluţia actuală nu reprezintă decât o primă etapă. Asupra 
ultimelor zile ale şedinţei Consiliului Societăţii Naţiunilor de la Londra, presa de 
aici s-a abţinut cu desăvârşire de la orice comentariu. 

Chestiunea unor eventuale sancţiuni financiare şi economice împotriva 
Germaniei au preocupat opinia publică de aici, căci asemenea sancţiuni ar lovi în 
primul rând Cehoslovacia. Astfel, nici un ziar, nici chiar organul socialist, „Pravo 
Lidu”, n-a cerut sancţiuni. Cercurile industriale au fost viu îngrijorate de 
consecinţele fatale ce ar fi rezultat. Sumele aparţinând cehoslovacilor blocate în 
Germania se urcă la o jumătate de miliard k.c. Germania absoarbe 15% din exportul 
cehoslovac şi reprezintă 17% din importul ei. Cercurile oficiale, arătând că nu s-ar 
opune bineînţeles la o asemenea măsură, îşi arată însă îndoiala că acestea ar putea 
obţine o aprobare unanimă. 

Ziarele socialiste şi-au continuat până la intrarea armatelor germane în zona 
demilitarizată campania împotriva oricărei concesii ce s-ar face Italiei. Astfel, încă 
la 6 martie, „Lidove Noviny” arăta că este imposibil a se încheia compromisuri cu 
agresorul şi că Liga Naţiunilor trebuie să păşească la măsuri eficace. Ziarele 
agrariene şi marele cotidian independent „Narodni Politika” arătau însă că Anglia 
se arată prea tenace contra Italiei, pe când adevăratele probleme ar putea fi aiurea. 

După condamnarea Germaniei la Londra, chiar organul socialist „Pravo Lidu” 
considera că unul din principalele rezultate obţinute este posibilitatea refacerii frontului 
de la Stresa. Presa agrariană publică de câtva timp articole italofile. 

Un comunicat oficial dezminte ştirile publicate în presa străină că Guvernul 
Sovietelor, în înţelegere cu Guvernul cehoslovac, organizează terenuri şi hangare 
aici pentru caz de război. 

Însărcinatul cu afaceri britanic, la întrebarea ce a făcut la Ministerul Afacerilor 
Străine de aici, a primit acelaşi răspuns. 

C.P.B. face observaţia că propaganda maghiară a răspândit acum câteva 
săptămâni acest zvon la Geneva, care a fost apoi publicat în unele ziare engleze şi 
franceze. 
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În ziua de 17 martie, domnul Krofta şi-a făcut primul expozeu asupra situaţiei 
internaţionale în faţa Parlamentului, în noua sa calitate de ministru al Afacerilor 
Străine. Textul a fost transmis prin raportul legaţiei nr. 453/16203, din 18 martie 
curent. 

Vizita domnului Hodža la Viena ar fi arătat, se spune aici, că Austria, fără a 
părăsi linia Roma-Budapesta, doreşte o apropiere în primul rând economică de 
Mica Înţelegere, începând cu Cehoslovacia. 

Întors la Praga, domnul Hodža a arătat că atmosfera creată îndreptăţeşte toate 
speranţele pentru o dezvoltare favorabilă a lucrărilor în curs. Criza europeană 
actuală nu este, după Domnia Sa un motiv de a amâna pregătirea soluţiilor 
economice privitoare la bazinul dunărean. 

Manifestaţia polono-ungară ce a avut loc la Varşovia, la care s-ar fi cerut o 
frontieră comună între cele două state sau cu alte cuvinte o împărţire a Cehoslovaciei, 
şi despre care presa din Bucureşti a vorbit mult, nu a fost nici măcar menţionată în 
vreun ziar de aici, desigur spre a nu îngrijora încă mai mult spiritele. De obicei, 
presa de aici reproduce tot ce se scrie în presa noastră împotriva Poloniei; de astă 
dată numai oficiosul „Prager Presse” publică dezminţirea Agenţiei Pat, fără nicio 
explicaţie sau comentariu. 

Ministerul Afacerilor Străine de aici observă, deocamdată, o deosebită 
rezervă faţă de rezultatele Conferinţei de la Roma între Italia, Austria şi Ungaria, 
dar îşi arată mulţumirea că independenţa Austriei se află din nou asigurată. Nu se 
exclud intrigi germane care ar fi avut loc la Roma, fie direct, fie prin intermediul 
Ungariei. Se menţionează, de asemenea, că pe când Mica Înţelegere este alcătuită 
din trei state egale, gruparea de la Roma asigură Italiei, ca mare putere, un cuvânt 
hotărâtor în ce priveşte celelalte două state, ceea ce are o deosebită importanţă în ce 
priveşte un aranjament în bazinul dunărean. 

Chestiuni economice 

În luna februarie, Cehoslovacia exportat mărfuri în valoare de 599 milioane 
k.c. şi a importat pentru 545 milioane k.c., deci, un activ de 54 milioane k.c.. 
Aceste cifre au fost pentru ianuarie 496 şi, respectiv, 531. Faţă de luna trecută, este 
deci un rezultat mulţumitor. 

Cehoslovacia a importat din România în februarie mărfuri în valoare de 
22 milioane k.c. şi a exportat pentru 41 milioane k.c. în Iugoslavia, respective 
22 milioane kc şi 35 milioane k.c..  

În februarie, statistica arată în Cehoslovacia un număr de 860 400 şomeri 
(cu 10 300 mai mulţi decât în ianuarie şi cu 27 000 mai mulţi decât în luna 
februarie 1935), cifră care nu a fost întrecută decât în februarie 1933. Faţă de toate 
măsurile luate, rezultatul nu este deloc mulţumitor. 
                                 

203 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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De la 24 februarie la 3 martie, a avut loc la Praga a VII-a sesiune a 
Conferinţei economice a Micii Înţelegeri. A urmat apoi o conferinţă a experţilor: 
pentru colaborarea economică între statele din Mica Înţelegere şi cele semnatare 
ale Pactului de la Roma. S-a luat cunoştinţă de ideile conducătoare ale domnului 
prim-ministru Hodža şi s-a emis dorinţa ca după consultarea guvernelor de la Bucureşti 
şi Belgrad să se întrunească din nou experţii pentru a proceda la propuneri de 
acţiune mai precise. 

Domnul Hodža, luând cuvântul la încheierea întrunirii Micii Înţelegeri 
Economice, a arătat că trebuie să se găsească mijloace sigure care să ducă la o 
apropiere între Mica Înţelegere şi semnatarii Pactului de la Roma. Mica Înţelegere 
trebuie să pună în armonie aceste tentative de apropiere cu interesul marilor puteri 
interesate. Fără Mica Înţelegere, fără semnatarii Pactului de la Roma, fără Germania şi 
fără marile puteri nu poate exista o consolidare economică serioasă în Europa 
Centrală. Domnul Hodža a expus apoi cunoscuta sa idee a necesităţii unui debuşeu 
pe pieţele occidentale pentru produsele agrare ale Europei Centrale. Trebuie păşit 
de la interesele regionale la interesele generale. 

Delegaţia economică cehoslovacă se află la Viena de mai bine de trei săptămâni. 
Se aşteaptă semnarea unui acord comercial şi de plăţi în cursul săptămânii viitoare. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea preaînaltei mele consideraţii. 

Mitilineu 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 4, f. 123–142 

328 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE  

T. nr. 412, din 31 martie 1936, ora 16.40 
Înreg. la nr. 18 100, din 1 aprilie 1936 

O conversaţie cu Suvici îmi confirmă ultimele informaţii ce v-am trimis 
relativ la Protocoalele adiţionale de la Roma, conflictul cu Abisinia şi chestiunea 
renană. Reţin ca elemente noi numai: 

1) Optimismul relativ la posibilitatea ridicării sancţiunilor. Suvici afirmă 
că zilnic primeşte nenumărate dovezi că opinia internaţională se arată 
din ce în ce mai ostilă faţă de sancţiuni. 

2) Înainte de conflictul renan, Palazzo Chigi se considera îndreptăţit să 
ceară ca Liga Naţiunilor să nu agraveze sancţiunile, ca o condiţie a 
încetării sancţiunilor. După 7 martie, nu cred că este exagerat a pune 
chestiunea suprimării sancţiunilor existente. 
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3) În chestiunea renană, Italia îşi menţine atitudinea de rezervă. Pentru 
moment, se aşteaptă noi propuneri germane şi reacţia lor. 

În această situaţie este probabil că Italia va continua să participe la reuniunile 
politice ale semnatarilor Pactului de la Locarno, dar se va abţine de la un… (lipsă 
în text) între Statele Majore. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. C.; la Londra, domnului ministru Titulescu. 1.IV.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 127 

329 
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU 

T. nr. 17 276, din 31 martie 1936 
Înreg. la nr. 17 276, din 31 martie 1936 
Secret. Personal. Prin curier. 

Referindu-mă la telegrama dumneavoastră nr. 3 597204, din 27 martie a.c., am 
onoarea a vă informa, spre ştiinţa personală dumneavoastră strict personală că, la 
27 noiembrie 1935, Legaţia Franţei ne-a adus la cunoştinţă că Guvernul bulgar, 
exprimând dorinţa de a cumpăra în Franţa material de război, în cadrul tratatelor de 
pace, Guvernul francez ar fi dispus să-i acorde autorizaţia de a comanda 48 de 
tunuri de munte Schneider, dar că nu vrea să ia o hotărâre în acest sens fără a se fi 
consultat în prealabil cu aliaţii săi din Mica Înţelegere. 

Argumentele invocate de Guvernul francez în favoarea acordării unei 
asemenea autorizaţii erau următoarele: 

1) Refuzul francez nu ar împiedica reconstituirea armamentului bulgar, 
căci comanda ar putea fi executată fie în Germania, fie chiar în Bulgaria, 
dacă s-ar organiza fabrica autorizată de Tratatul de la Neuilly. 

2) Conferinţa ambasadorilor a hotărât, la 22 februarie 1934, să autorizeze 
prin derogare la art. 81 al Tratatului de la Neuilly şi ţinând seama de 
faptul că uzina autorizată de art. 79 nu fusese construită, importul anual 
al unor anume cantităţi de material de război în Bulgaria pentru a înlocui 
pe cel uzat. 

                                 
204 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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După ce ne-am pus de acord cu aliaţii noştri din Mica Înţelegere şi din 
Înţelegerea Balcanică, am răspuns Legaţiei Franţei prin nota aici alăturată în care 
ne-am arătat dispuşi să consimţim la efectuarea comenzii în chestiune, cu condiţia ca: 

1) Armamentul bulgar să nu depăşească nivelul stabilit prin Tratatul de la 
Neuilly. 

2) Vechiul material, destinat a fi înlocuit cu cel comandat în Franţa, să fie 
distrus, prevăzându-se formalităţile privitoare la supravegherea acestei 
distrugeri. 

3) Termenele de predare a materialului să fie eşalonate pe perioade cât mai 
îndepărtate. 

La începutul lunii curente, Legaţia Franţei ne-a sesizat de o nouă cerere de 
furnizare de material de război Bulgariei. Este vorba, de data aceasta, de o 
comanda dă 60 de mortiere de 81 milimetri, sistem Brandt, cu 15 000 proiectile. 

Nu am lipsit, şi de data aceasta, a ne ţine în contact cu aliaţii noştri din Mica 
Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică. 

Nu am dat încă niciun răspuns Legaţiei Franţei, chestiunea fiind în studiu. 
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Director 
(ss) indescifrabil 

AMAE, Fond 71 România, vol. 231, f. 707–709. 

330 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 413, din 31 martie 1936 
Înreg. la nr. 19 919, din 8 aprilie 1936 

Protocoalele adiţionale de la Roma 

În Consiliul de Miniştri care a avut loc în ziua de 4 martie, şeful Guvernului 
italian anunţa că, spre a comemora încheierea protocoalelor de la Roma din 
17 martie 1934, domnul Schuschnigg, cancelarul austriac, şi domnul Gömbös, primul 
ministru ungar, au fost invitaţi la Roma şi adăuga că această invitaţie era determinată şi 
de încercările nereuşite făcute cu prilejul conversaţiilor de la Paris, după funeraliile 
regelui George, de a înlocui Italia cu alte state în politica bazinului dunărean. 

În concepţia domnului Mussolini, reuniunea de la Roma avea, deci, un 
caracter demonstrativ: ea însemna, în primul rând, o manifestare categorică a prezenţei 
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italiene în bazinul dunărean; în al doilea rând, o reconfirmare a legăturilor deja 
existente între Italia, Austria şi Ungaria. 

E de crezut că, dacă şeful Guvernului italian ar fi prevăzut hotărârea din 7 
martie a cancelarului Hitler şi ocuparea zonei renane demilitarizate, ar fi renunţat la 
vizita celor doi şefi de guverne sau ar fi amânat-o. Într-adevăr, atitudinea Italiei în 
ajunul vizitei apărea plină de contradicţii, divergenţele dintre Viena şi Budapesta, 
organice şi permanente, nu au fost, într-adevăr, decât formal atenuate de politica 
italiană a celor două capitale. După doi ani de existenţă a Acordurilor de la Roma, 
domnul Mussolini continuă a fi obligat să se declare respectuos de tratate la Viena 
şi revizionist la Budapesta; adversar ireductibil al Germaniei în raporturile cu 
Austria şi îngăduitor faţă de Germania din cauza legăturilor sale cu Ungaria; 
tolerant faţă de legitimismul Guvernului austriac şi adversar al Habsburgilor în 
capitala maghiară. Izbucnirea crizei renane a adăugat la aceste contradicţii în 
Europa dunăreană contradicţiile politicii italiene în Europa Occidentală: faţă de 
violarea flagrantă a Tratatului de la Locarno Guvernul din Roma era pus în 
imposibilitatea de a contesta contravenţia germană şi de a-şi tăgădui obligaţiile de 
asistenţă mutuală, dar, pe de altă, parte din cauza conflictului cu Etiopia şi a 
sancţiunilor, refuza să tragă consecinţele politice ale atitudinii sale juridice şi se 
închidea într-o rezervă absolută care nu era altceva decât dovada neputinţei sale de 
a-şi manifesta prezenţa în politica europeană. 

În aceste condiţii, este vizibil că, cu prilejul conferinţei de la Roma, domnul 
Mussolini avea tot interesul să restrângă cât mai mult domeniul discuţiilor, să nu 
pună niciuna din problemele iritante ale politicii dunărene: revizuirea, chestiunea 
independenţei Austriei, spre a menaja deopotrivă Franţa, de al cărei sprijin avea 
nevoie pentru eventuala ridicare a sancţiunilor, şi Germania, faţă de care trebuia 
să-şi interzică orice ostilitate pentru ca manevra sa diplomatică faţă de puterile 
locarniene să rămână eficace. În domeniul economic, de asemenea, dată fiind 
situaţia actuală a Italiei, este greu de prevăzut că Roma ar putea consimţi noi 
sacrificii în favoarea Austriei sau Ungariei. În aceste împrejurări, părea probabil în 
ajunul conferinţei că, în reuniunea de la Roma se putea ajunge cel mult la 
strângerea solidarităţii politice între semnatarii Acordurilor din 1934 şi, eventual, la 
o afirmare de principiu a necesităţii de a se înfăptui pe cale legală paritatea de 
drepturi pentru Austria şi Ungaria. 

Evenimentele au confirmat în cea mai mare parte aceste prevederi. 
În ajunul reuniunii din Roma, Guvernul italian nu avea niciun fel de proiect 

în pregătire. Protocoalele adiţionale semnate la Roma, în seara de 13 martie, au fost 
elaborate numai în cursul discuţiilor dintre şeful Guvernului italian cu cancelarul 
austriac şi primul ministru ungar. 

Prin primul protocol adiţional, semnatarii, după ce constată cu satisfacţie 
rezultatele favorabile ale colaborării continue a celor trei guverne pentru 
menţinerea păcii şi pentru organizarea economică a Europei, şi după ce afirmă 
solemn voinţa lor de a rămâne credincioşi principiilor conţinute în Protocoalele de 
la Roma din 17 martie 1934, recunosc că interesul celor trei ţări este de a-şi 
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armoniza din ce în ce mai mult acţiunea lor în toate domeniile şi „decid de a se 
constitui într-un grup şi de a crea în acest scop un organ permanent de consultare 
reciprocă”. 

Prin al doilea protocol adiţional, cele trei guverne se obligă de a nu 
întreprinde nicio negociere politică importantă, relativ la chestiunea dunăreană, cu 
Guvernul unui alt stat fără a fi luat în prealabil contact cu celelalte două guverne 
semnatare ale protocoalelor din 1934. În ceea ce priveşte chestiunile economice, 
prin acelaşi protocol, cele trei guverne se declară de acord asupra utilităţii de a-şi 
dezvolta legăturile economice cu celelalte state dunărene şi recunosc că „pentru 
moment” o astfel de intensificare nu se poate efectua decât pe bază de acorduri 
bilaterale. 

Al treilea protocol adiţional în fine e referitor la constituirea şi procedura 
organului permanent de consultare reciprocă, care va fi format din miniştrii 
Afacerilor Străine ale celor trei state semnatare, care se va reuni periodic şi când 
cele trei guverne vor judeca oportun. 

Cele trei protocoale adiţionale rezumate mai sus sunt destul de clare pentru a 
nu avea nevoie de lungi comentarii. În lipsă de o altă soluţie, şeful Guvernului 
italian s-a resemnat să adopte o formulă de grupare regională deja existentă, 
consacrată de statutele de organizare ale Micii Înţelegeri şi ale Înţelegerii 
Balcanice, care au fost atât de sever criticate de Italia după constituirea lor şi 
acuzate că constituie blocuri agresive şi destinate să tulbure pacea Europei 
Orientale. Aceste scrupule au căzut astăzi faţă de interesul Italiei de a-şi afirma 
prezenţa în Europa danubiană, legând mai strâns de Roma o Ungarie ispitită de 
Berlin şi o Austrie interesată din punct de vedere politic şi mai ales economic, la o 
colaborare cu Mica Înţelegere. Prin clauza prealabilă de consultare reciprocă, 
Ungaria, ca şi Austria, îşi înstrăinează o bună parte din libertatea lor de acţiune 
politică. De astăzi înainte, diplomaţia italiană va dicta la Viena şi Budapesta cu mai 
multă rigoare încă decât în prezent. În schimb, din punct de vedere economic, cele 
două ţări îşi păstrează libertatea de a discuta acorduri comerciale bilaterale cu 
celelalte state ale Europei dunărene. Se menţine în acest scop procedura bilaterală 
instituită de acordurile din 1934. Totuşi, se face un pas înainte în sensul că această 
obligaţie este prevăzută numai pentru moment. Din interpretarea „a contrario” a 
textului protocolului nr. 2 rezultă că, în viitor, nu sunt excluse eventuale discuţii 
multilaterale în vederea organizării economice a bazinului dunărean. Această 
dispoziţie a protocolului nr. 2 se explică, în primul rând, prin faptul că întrucât 
Italia se află actualmente sub un regim de sancţiuni, ea nu putea să participe la 
niciun fel de discuţii cu statele din bazinul dunărean. În al doilea rând, dispoziţia 
este datorată insistenţelor cancelarului Austriei, care a izbutit să convingă pe 
domnul Mussolini de avantajele reale pe care le prezintă pentru Austria acordul 
comercial în curs de discuţie cu Cehoslovacia. Este interesant să arătăm cu acest 
prilej că în tot timpul discuţiilor de la Roma, domnul Gömbös a insistat din punct 
de vedere politic pentru o apropiere cu Germania şi din punct de vedere economic 
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pentru o colaborare cât mai strânsă cu Germania şi Polonia. Cancelarul 
Schuschnigg, dimpotrivă, a arătat opoziţia de interese dintre Austria şi Germania 
care nu se arată dispusă să acorde niciun tratament preferenţial Austriei şi a stăruit 
pentru colaborarea economică cu Cehoslovacia şi cu celelalte state ale Micii 
Înţelegeri. Punctul de vedere al cancelarului a avut câştig de cauză faţă de şeful 
Guvernului italian, iar din propunerile domnului Gömbös nu s-a reţinut pentru 
viitor decât ideea unei colaborări economice mai strânse cu Polonia, asupra căreia 
Viena, ca şi Budapesta, sunt de acord. 

Se pune în mod logic întrebarea: ce interes a avut Ungaria, care se bizuie pe 
revizionismul german în măsură mai mare decât pe cel italian, ca să accepte de a-şi 
înstrăina libertatea ei de acţiune politică şi ce compensaţie a primit domnul 
Gömbös la Roma în schimbul semnării protocoalelor adiţionale? 

În timpul conversaţiilor romane nu s-a vorbit în mod public şi nu s-a discutat 
nici între cei interesaţi chestiunea revizuirii, restaurării Habsburgilor sau a 
minorităţilor. Motivarea pe care o dau ungurii spre a explica această tăcere este că 
sunt deja de acord cu Roma în această privinţă şi că noi discuţii ar fi fost inutile. 
Evident, o asemenea explicaţie nu corespunde realităţilor. Generalul Gömbös nu a 
obţinut niciun fel de asigurare în acest domeniu. După informaţiile Palatului Chigi, 
singura chestiune de ordin politic care s-ar fi discutat, ar fi problema parităţii de 
drepturi. În această privinţă, ungurii şi austriecii ar fi obţinut de la domnul 
Mussolini asigurarea că vor fi sprijiniţi de Italia, însă că problema nu poate fi 
rezolvată unilateral, ci numai prin procedura legală, prevăzută de pact şi prin 
discuţii prealabile cu statele interesate. 

Niciun fel de angajament militar sau de garanţii de asistenţă reciprocă n-au 
fost luate sau stipulate cu prilejul protocoalelor de la Roma. În această privinţă, 
asigurările date de domnii Mussolini şi Suvici în conversaţiile lor diplomatice sunt 
formale. Asemenea asigurări apar, de altfel, destul de logice dacă luăm în 
considerare faptul că Austria, din teamă, şi Ungaria, din prietenie, au tot interesul 
să evite o asemenea manifestare ostilă faţă de Reich, iar Italia nu ar găsi niciun fel 
de supliment de siguranţă în asistenţa militară a două state mici cu capacitate 
militară redusă. Totuşi, în ciuda asigurărilor date, este probabil că un minimum de 
compensaţii a fost acordat Ungariei în acest domeniu sub forma furniturilor de 
armament şi muniţii cu care Italia îşi va plăti cumpărăturile de grâu şi vite din 
Ungaria. Două împrejurări fac probabilă o astfel de presupunere: creşterea 
importului italian din Ungaria, care nu poate fi explicată în alt mod, şi faptul că, cu 
prilejul discutării protocoalelor adiţionale, s-a stabilit, în principiu, că între Ungaria 
şi Italia se vor putea face operaţiuni de schimb de mărfuri prin compensaţii. 

Din punct de vedere economic, între Italia şi Austria nu s-a semnat, cu 
prilejul reuniunii de la Roma, niciun fel de acord nou. Domnul Schuller nu a venit 
la Roma numai spre a convinge pe domnul Mussolini de utilitatea acordului 
comercial cu Cehoslovacia. Înainte de această vizită, expertul austriac petrecuse în 
capitala Italiei o lună de zile, în care pusese la punct toate chestiunile comerciale 
pendinte între cele două ţări, în special chestiunea plăţilor italiene în Austria. 
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În ce priveşte avantajele economice obţinute de Ungaria, subsecretarul de 
Stat, domnul Suvici, mi-a confirmat că Italia nu a acordat niciun fel de avantaj nou 
Guvernului din Budapesta. E adevărat că domnul Gömbös, întorcându-se în 
Ungaria, a declarat în cuvântarea pe care a ţinut-o la Budapesta cu prilejul primirii 
ce i s-a făcut de către prietenii politici, că viitorul grâului unguresc este asigurat, 
însă această afirmaţie se referă numai la vechile contracte pentru vânzarea de grâu 
făcută Italiei conform acordurilor din 1934. În afară de aceasta, domnul Nickl, 
expertul ungar care a însoţit pe domnul Gömbös în Italia, a rămas la Roma pentru a 
pune la punct diferite chestiuni de detaliu şi, îndeosebi, chestiunea plăţilor făcute 
de Italia pentru importul său din Ungaria, import pentru care s-a admis, în 
principiu, şi posibilitatea operaţiunilor de compensaţie. 

Semnarea protocoalelor adiţionale poate fi considerată ca un succes italian. 
Într-adevăr, în izolarea sa politică actuală, diplomaţia italiană avea interesul să-şi 
afirme prezenţa la Dunăre printr-o acţiune pozitivă. Strângerea solidarităţii dintre 
Italia, Ungaria şi Austria, prin crearea unei noi formaţiuni politice legată de o 
clauză de consultare prealabilă, a realizat pe deplin acest postulat italian. Austriecii 
au şi ei un motiv să fie satisfăcuţi de această apropiere cu Italia, care le dă o 
garanţie suplimentară în politica lor faţă de Reich. În ce priveşte însă pe unguri, 
faptul că au consimţit să-şi alieneze libertatea de acţiune politică, cel puţin parţial, 
se explică prin împrejurarea că domnul Gömbös s-a prezentat la Roma ca un 
intermediar între Italia şi Germania şi că speculează pentru viitor eventualitatea 
unei apropieri între cancelarul Hitler şi domnul Mussolini şi stabilirea unui modus 
vivendi între Reich şi gruparea constituită prin protocoalele adiţionale. 

În încheiere, cred util să semnalez reacţia provocată de semnarea 
protocoalelor adiţionale în principalele cercuri diplomatice interesate din Roma. 

La Palatul Farnese, semnarea noilor acorduri romane a fost considerată fără 
îngrijorare. Faptul că nu s-a discutat niciuna din problemele iritante pentru Europa 
dunăreană şi, în special, nu s-a vorbit de revizuirea tratatelor, a fost primit cu 
satisfacţie. 

În cercurile diplomatice germane, dimpotrivă, reacţia contra protocoalelor 
este destul de vie. Ele le consideră ca îndreptate contra Germaniei întrucât au fost 
încheiate fără ca Germania să fie consultată în prealabil şi fără ca să i se propună de 
a participa la organizarea economică a bazinului dunărean, cum ar fi fost în logica 
acordurilor din 1934. În orice caz, se declară încă de pe acum că, dacă Austria va 
încheia cu statele dunărene noi acorduri pe baze preferenţiale, Germania va 
reacţiona, invocând clauza naţiunii celei mai favorizate. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea celei mai înalte consideraţii. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. C.; Dir. politică. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 231, f. 681–688 
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331 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA BELGRAD, EUGEN PAPINIU, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 792, din 1 aprilie 1936, ora 16.10 
Înreg. la nr. 18 295, din 2 aprilie 1936 

Cercurile conducătoare nu-şi ascund marea lor îngrijorare din cauza încheierii 
Pactului italo-albanez, ele fiind convinse că Italia, punând prin acel pact stăpânire 
asupra Albaniei atât din punct de vedere politico-militar, cât şi economic îşi prepară 
penetrarea în Balcani. Acest pact este considerat ca un nou atac contra principiului 
„Balcanii balcanicilor”, înscris ca unul din principiile conducătoare ale Pactului balcanic. 

Iugoslavii sunt miraţi cum Franţa şi Anglia au putut permite ca Italia să pună 
piciorul, în mod atât de ostentativ, în Albania şi cred că aceasta va zdruncina 
liniştea în Balcani. 

Mai presus de toate, clauzele militare ale pactului neliniştesc pe iugoslavi, în 
special prin introducerea instructorilor militari şi prin construirea, sub direcţia 
italienilor, a portului Durazzo205, destinat debarcării trupelor italiene. 

Din punct de vedere economic, Italia va avea controlul întregului comerţ 
albanez prin Societatea EIA, însărcinată şi cu exportul mărfurilor albaneze în Italia, 
evitându-se acordarea altor state [a] clauz[ei] naţiunii celei mai favorizate. Luarea 
tuturor sondelor de petrol şi acordarea Albaniei a cinci împrumuturi de valoare de peste 
30 de milioane franci elveţieni, asigură Italiei predominarea economică în Albania. 

La Ministerul Afacerilor Străine se speră că acest pact se va discuta la 
întrunirea Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri. 

Papiniu 
AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 4, f. 90–91 

332 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA BELGRAD, EUGEN PAPINIU, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 793, din 1 aprilie 1936, ora 16.10 
Înreg. la nr. 18 296, din 2 aprilie 1936 

Acordul tripartit din Roma206 face obiectul atenţiei deosebite a cercurilor 
conducătoare după care Roma, în dorinţa de a rămâne arbitrul în Europa Centrală, a 
                                 

205 Corect, Duras.  
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căutat, prin noua înţelegere italo-austro-ungară, pe deoparte, detaşarea Austriei de 
Mica Înţelegere, iar, pe de altă, parte a Ungariei de Germania. 

Aici se urmăreşte cu tot interesul tendinţele acestui acord în legătură cu 
Restaurarea, revizuirea tratatelor şi paritatea militară, acord în care [se] constată o 
tendinţă atât politică, cât şi economică contra Micii Înţelegeri. Ceea ce interesează mai 
mult Guvernul iugoslav este părerea Guvernului german în ceea ce priveşte acest 
acord. 

Ministrul ajutor al Afacerilor Străine mi-a spus: „Până acum, Franţa nu şi-a spus 
cuvântul în această chestiune atât de importantă a Europei Centrale, chestiune de care 
dânsa nu se poate dezinteresa, căci dezinteresarea Franţei ar putea crea impresia că lasă 
Europa Centrală la discreţia Italiei întrucât Germania ar permite aceasta”. Domnia Sa a 
adăugat că acordul se va pune în discuţie în Consiliul permanent al Micii Înţelegeri. 

Papiniu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; domnului mininistru Titulescu; Dir. politică; Legaţiilor de la Roma, 
Viena şi Budapesta, spre informare. 

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, f. 92 

333 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 001, din 1 aprilie 1936, ora 21.20 
Înreg. la nr. 18 302, din 2 aprilie 1936 

Vizita domnului Munters, secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine 
leton, aici, constituie, din punct de vedere formal, un răspuns la vizita făcută acum 
un an de domnul Beck la Riga. 

A. Pentru Polonia, în general, ea face parte din acţiunile întreprinse de domnul 
Beck în scopul de a asocia „de la Mările Nordului până la Marea Neagră” statele cu 
poziţii de neutralitate faţă de marile teze ale securităţii în Europa într-o grupare sub 
conducerea Poloniei. Caracterele acestei grupări, după doctrina poloneză ar trebuie 
să fie: 1) o totală răceală faţă de Rusia şi 2) o completă indiferenţă faţă de doctrina 
securităţii colective. 

Citită bine, această definiţie arată, spre deosebire de pretenţiile ei, o lipsă de 
imparţialitate, ea cuprinzând o pozitivă înclinare către tezele germane şi un element 
ostil Rusiei.  

De aceea, ţările scandinave nu s-au asociat acestui punct de vedere şi din 
cauza ostilităţii Finlandei faţă de Rusia, această ţară n-a putut găsi ospitalitate nici 
                                 

206 Vezi documentul nr. 330. 
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în grupul nordicilor, nici în acel al statelor baltice. Tot din aceeaşi cauză, statele 
baltice au păstrat independenţa completă a politicii lor externe faţă de propunerile 
polone, deşi au legat cu Polonia relaţii destul de amicale. 

Schimbul de vederi asupra acestor chestiuni generale între domnii Beck şi 
Munters nu pare a fi dus la o modificare a poziţiei lor respective. Probă stau chiar 
discursurile schimbate: domnul Beck vorbeşte despre interesele particulare polono-
letone, iar domnul Munsters a pus accentul pe planurile organizării generale a 
colaborării multilaterale. 

B. În ceea ce priveşte utilitatea particular, în prezent, polono-letonă, vizita 
pare a fi avut următoarele trei scopuri:  

a. Reglementare a chestiunii minorităţii poloneze din Letonia, prin renunţarea 
Poloniei de a agita această chestiune în schimbul unor asigurări letone 
privitoare la regimul zisei minorităţi. Astfel, s-ar elimina din raporturile 
polono-letone una din controversele cele mai iritante (Polonia agită 
chestiunea minoritară de câte ori i se părea că Letonia s-a apropiat prea 
mult de Rusia). 

b) Stabilirea traseului definitiv al frontierei dintre cele două ţări. Sunt informat 
că un aranjament în această privinţă a fost semnat. 

c) Înlesnirea unui aranjament financiar care să permită Letoniei a comanda 
în Polonia material militar şi, mai ales, avioane. Aceasta a fost, mai ales, 
subiectul convorbirilor domnului Munters cu generalul Rydz-Smigly, în 
apoi, cu ministrul de Finanţe. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului mininstru Titulescu; Dir. politică; Legaţiei de la Riga, 
spre informare. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 81–82 

334 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

 CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Londra 
T.207 nr. 76, din 1 aprilie 1936, ora 21.46 
Înreg. la nr. 18 300, din 2 aprilie 1936 

Ca răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 17 280208. 
Rog a comunica lui Stoica: 

                                 
207 Documentul a fost publicat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 

p. 738–739.  
208 Documentul nu a fost identificat în arhivă.  
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Dacă nu există o declaraţie publică şi precisă a lui Muşanov, nu văd 
necesitatea unei noi dezminţiri prin presă; în orice caz, fie că există, fie că nu există 
va trebui ca în convorbirile dumneavoastră să puneţi la punct lucrurile, arătând că 
în cursul lunii octombrie 1933, am venit special la Sofia, înainte chiar de a merge 
la Ankara şi Atena, şi am făcut guvernului bulgar o propunere identică cu cea 
făcută Guvernului turc şi grec. Domnul Muşanov a refuzat a intra în orice negocieri 
care ar avea ca bază renunţarea la revizuirea fruntariilor. Este dreptul lui. Dar nu 
este dreptul Guvernului când s-a procedat cu atâta curtenie faţă de Bulgaria să 
spună că a fost prevenită numai în ianuarie 1934 şi în mod jignitor. În ce a putut 
consta jignirea? Domnul Muşanov mi-a cerut textul Pactului balcanic. În toată 
sinceritatea i-am spus că nu-l am, dar că, dacă acceptă garanţia securităţii 
fruntariilor şi menţinerea ordinii teritoriale actuale, îi las Domniei Sale sarcina de a 
face textul. Domnia Sa a refuzat. În consecinţă, am semnat fără Bulgaria. 

Titulescu 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 283 

335 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 842, din 1 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 34 080, din 19 iunie 1936 
Confidenţial. 

Convorbire cu generalul Metaxas 

Domnule Ministru, 

Astăzi dimineaţă am avut, la Ministerul de Război, o lungă întrevedere cu 
generalul Metaxas, vice-preşedinte al Consiliului de Miniştri. 

Am vorbit mult de întrunirea de mâine, ce va avea loc acasă, la preşedintele 
Consiliului – domnul Demertzis nefiind încă pe deplin însănătoşit –, întrunire la 
care vor lua parte toţi şefii de partide, şi în cursul căreia se va dezbate îndrumarea 
ce Ellada trebuie să dea politicii sale externe. 

Bineînţeles, Pactul Balcanic va fi cercetat în toate amănuntele sale, de aceea 
domnul Maximos a fost rugat să ia şi dânsul parte la consfătuire şi se crede că va fi 
nevoie de două, trei şedinţe până ce această lungă dezbatere va putea lua sfârşit. 

Am arătat din nou, cu acest prilej, ministrului de Război durerosul răsunet ce 
are în celelalte trei ţări balcanice atacurile ce o anumită presă elenă duce mereu 
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împotriva Pactului de la Atena. Şi amărăciunea la Belgrad, Ankara şi Bucureşti e 
cu atât mai adâncă, cu [cât] se ştie că, în dosul acestor articole de presă, se află 
fruntaşi politici, care, într-o zi, pot veni din nou la cârma statului elen. 

Aşa că, îşi iau voie a crede că ar fi foarte cu putinţă ca, faţă cu aceste atacuri, 
din care unele au amestecat şi persoanele domnilor Rüstü Aras şi Titulescu, 
miniştrii Afacerilor Străine ale celor trei ţări, să ceară la viitoarea sesiune de la 
Belgrad a Consiliului Permanent al Înţelegerii Balcanice, domnului Demertzis 
oarecare lămurire asupra acestei stări de lucruri ce nu au putut fi astâmpărate nici 
prin declaraţiile sale asupra Pactului şi nici chiar cu desăvârşire, după cum s-a 
crezut, în urma cuvintelor regale din discursul Tronului, care proclamă ca temelia 
politicii externe a Elladei e Pactul Înţelegerii Balcanice. 

Vice-preşedintele Consiliului mi-a răspuns că nimeni nu e împotriva pactului 
şi că şefii politici eleni şi-au dat seama de însemnătatea sa şi nu a uitat folosul ce el 
a adus ţării anul trecut, cu prilejul mişcării militare răzvrătitoare, când domnul 
Titulescu a astâmpărat pe bulgari, iar Iugoslavia a pus în toată graba la îndemâna 
Guvernului Condylis, la Salonic, avioanele şi muniţiile ei. 

„Singura teamă – a adăugat generalul Metaxas –, a opiniei publice de la noi e 
dezlănţuirea unui război între Italia şi cele patru statele balcanice. Lumea se 
întreabă cine ne va apăra coastele de vasele italiene? Cine ne va apăra oraşele de 
avioanele italiene? 

Şi opinia publică găseşte această teamă şi mai îndreptăţită de când zvonul s-a 
răspândit că domnul Maximos, prin protocol, a răsturnat cu totul declaraţia ce 
făcuse, la tribuna Parlamentului, privitoare la îndatoririle Elladei faţă de Pactul 
Balcanic” 

Am arătat atunci generalului Metaxas că domnul Maximos va da la întrunirea 
de mâine, toate desluşirile privitoare la această chestiune şi va reaminti, totodată, 
fruntaşilor politici toate asigurările ce i-au fost date de guvernele celor trei ţări 
asupra primejdiei aşa-zisului „război cu Italia”, acea sperietoare aruncată asupra 
opiniei publice elene de către Venizelos – orbit de patima politică – chiar a doua zi 
după iscălirea pactului de la 9 februarie.  

„Guvernul din care fac parte, mi-a răspuns ministrul de Război, e departe de a 
crede în primejdia unui război cu Italia. Mussolini nu poate avea nici cel mai mic 
gând a dezlănţui un război împotriva Micii Înţelegeri şi a Înţelegerii Balcanice. 

Dar vechea noastră prietenie mă îndeamnă a vă face o destăinuire adânc 
confidenţială: domnul Stoiadinović ne-a întrebat ce atitudine ar avea Ellada faţă de 
un război cu Italia? Vă fac mărturisirea că această întrebare ne-a mirat adânc şi ne 
împinge a ne gândi – fără voia noastră – că Iugoslavia ne-ar cere îndatoriri ce ar 
ieşi din cadrul balcanic”. 

Am răspuns că nu am nicio cunoştinţă despre acest demers al domnului 
Stoiadinović, dar că, în orice caz, viitoarea sesiune a Consiliului permanent de la 
Belgrad e binevenită spre a se lămuri o dată pentru totdeauna starea Elladei faţă de 
Pactul de la Atena şi a se pune capăt acestor neînţelegeri ce pot da naştere la 
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bănuieli asupra sincerităţii pactului, neînţelegeri şi bănuieli desfăşurate de către 
duşmanii noştri, care pândesc cu nerăbdare cea mai mică spărtură a pactului de la 
9 februarie. 

La sfârşit, am spus generalului Metaxas că, dacă preşedintele Consiliului şi 
dânsul, sinceri sprijinitori ai pactului, izbutesc, în întrunirea de mâine, a convinge 
pe deplin pe toţi şefii de partide că Ellada poate merge fără nici o teamă, mână în 
mână, cu aliaţii ei balcanici şi dacă cu toţii se închină în faţă cuvintelor Regelui 
asupra însemnătăţii Pactului balcanic, datoria Guvernului e de a publica – după 
consfătuire – un comunicat oficial arătând opiniei publice elene şi străine această 
unanimitate de vederi a lumii politice. 

Publicarea unui astfel de comunicat ar avea menirea de a linişti opinia 
publică. Lipsa unui comunicat oficial va lăsa câmpul liber unei anumite prese de a 
ataca din nou Pactul şi de a scoate la lumină oarecare indiscreţii asupra dezbaterilor – 
căpătate de la unii fruntaşi politici numai în scopul de a lovi în domnii Tsaldaris şi 
Maximos – după cum s-a făcut dovada în trecut. 

Vice-preşedintele Consiliului mi-a făgăduit că va stărui pe lângă domnul 
Demertzis spre a se da urmare acestui fapt. 

Am vorbit apoi de armamentul ţării. 
Ministrul de Război mi-a mărturisit – lucru ce-mi spusese şi Regele – că 

Ellada a rămas mult în urmă cu înzestrarea armatei. Se simte, mai ales, adâncă şi 
grabnică nevoie de vase de război, avioane, tunuri uşoare şi tunuri pentru luptă 
aeriană. Ministrul a şi trimis [o] comisie în străinătate spre a cerceta fabricile şi a 
cere uşurinţe de plată. 

Pentru aceste nevoi grabnice suma de plată ar atinge cifra de vreo patru 
miliarde – sumă pe care tezaurul public ar putea-o plăti fără a se folosi de vreun 
împrumut. Aşa, statul are depuse la Banca Greciei şapte sute de milioane, câştigate 
din devalorizarea drahmei; apoi mai are ceva excedente din trecut, peste un miliard 
şi jumătate de drahme blocate în Germania, în afară de o mărire a veniturilor 
căpătate din o nouă aşezare a dărilor. 

„Această înzestrare a armatei noastre, mi-a spus generalul Metaxas, trebuie în 
orice chip înfăptuită până cel mult doi ani. Dar ţin a vă asigura că chiar aşa cum se 
află armata elenă astăzi înzestrată, suntem în stare a bate pe bulgari. Într-adevăr, 
după amănuntele ce am primit acum în urmă de la ataşatul nostru militar la Sofia, 
înarmarea Bulgariei – de care se vorbeşte de o vreme încoace – se face cu mare 
încetineală şi e de puţină însemnătate, poate din lipsă de bani, aşa că nu e de nici o 
teamă”. 

În privinţa stării interne, generalul Metaxas mi-a întărit părerea că, într-adevăr, 
cu moartea lui Venizelos şi a generalului Condylis va începe în Ellada o nouă viaţă 
politică. 

Vorbind de necazul şefilor de… [indescifrabil] de a vedea Guvernul 
Demertzis devenit adânc puternic şi primejdios pentru ei prin intrarea ministrului 
de Război, generalul mi-a spus râzând cu mulţumire: 
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„Ils seront forcés de m’avaler comme un malade avale une forte dose d’huile 
de ricin!” 

Vice-preşedintele Consiliului crede că Ministerul [sic!] Demertzis ca căpăta 
votul de încredere şi apoi va trimite Adunarea Naţională acasă pentru patru, cinci luni. 

Binevoiţi, vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea prea înaltei mele 
consideraţii. 

Langa-Răşcanu 

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 6, f. 75–78  

336 
BULETINUL DIRECŢIEI POLITICE 

A MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE 

Nr. 6, din 1 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 17 616/1936 
Strict confidenţial. 

Ocuparea zonei demilitarizate 

Legaţia noastră din Berlin ne informează că, redactând răspunsul provizoriu 
prezentat la Londra, Guvernul german a fost mai ales influenţat de atitudinea 
ambiguă a Italiei şi de lipsa de unitate a opiniei britanice. Acţiunea domnului Lloyd 
George, diviziunile din Partidul Conservator, atitudinea binevoitoare a unei părţi 
din presa engleză şi, în sfârşit, împrejurarea stranie că în ziua de duminică, 
22 martie, unii oameni politici britanici au condamnat propunerile puterilor de la 
Locarno din înălţimea amvonului, au produs asupra domnului Hitler o impresie 
considerabilă. La aceasta trebuie adăugat faptul că anumite personalităţi politice 
din Londra ar fi informat pe domnul von Ribbentrop că Guvernul britanic nu s-a 
identificat cu propunerile cuprinse în Cartea Albă, care nu au nici un character 
„ne varietur”209 şi sunt susceptibile de amendamente. 

Cu toate acestea şi cu tot aspectul de siguranţă şi fermitate ce se poate 
constata în cercurile oficiale, eventualitatea unei depline înţelegeri franco-britanice 
preocupă în mod serios pe conducătorii responsabili ai Reich-ului. 

Această preocupare se trădează în unele ziare, care atacă violent orice 
angajamente militare pe care Anglia le-ar lua faţă de Franţa şi care accentuează că 
Germania este, din nou, pusă în faţa unor „diktate” ca la Versailles, sub ameninţarea 
armatelor coalizate ale puterilor locarniene. Această atitudine pare a avea un îndoit 
                                 

209 Să nu se schimbe (lat.). 
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scop: de a influenţa opinia publică britanică, în bună parte ostilă oricăror noi 
angajamente pe continente, şi de a pregăti platforma unei eventuale retrageri de la 
Londra. 

În sfârşit, Guvernul german pare preocupat de faptul că [la] Londra ar fi 
triumfat principiul asistenţei mutuale, în vreme ce Germania nu este dispusă să accepte 
nimic mai mult decât pacte de neagresiune cu vecinii săi din răsărit şi [din] sud. 

Legaţia noastră din Bruxelles ne informează că domnul van Zeeland nu a vrut 
să facă la Londra o declaraţie similară cu aceea a Guvernului francez – care a 
afirmat cu energie că Franţa nu merge la Londra pentru a discuta cu Germania şi că 
acordurile puterilor locarniene constituie un tot indivizibil – deoarece consideră că 
situaţia domnului Eden, deja destul de critică, nu trebuie agravată dat fiind, mai 
ales, starea de spirit a opiniei publice britanice. 

Legaţia noastră din Haga ne informează că la Ministerul olandez al Afacerilor 
Străine se declară următoarele: Guvernul olandez nu va adera niciodată la un pact 
care ar putea implica pentru Olanda obligaţii de reciprocitate, deci nu va participa 
la un eventual pact renan, menit să înlocuiască pe cel de la Locarno. Olanda este 
credincioasă obligaţiilor destul de grele, contractate prin semnarea Pactului 
Societăţii Naţiunilor, dar aceasta constituie un maximum pe care nu este dispusă 
să-l depăşească. 

În caz când, la sfârşitul crizei actuale, s-ar ajunge la un acord general al 
puterilor europene, menit să restabilească între ele încrederea şi bunăvoinţa, Olanda 
va fi, poate, dispusă să adere şi dânsa, cu condiţia ca acordul să nu implice pentru 
ea luarea de noi obligaţii. 

Legaţia noastră este încredinţată că, în criza actuală, politica Olandei va fi 
influenţată înainte de toate, de atitudinea Marii Britanii. 

Legaţia noastră din Ankara ne informează că punctul de vedere turc în criza 
actuală se poate astfel caracteriza: 

1) Criza din Occident nu atinge direct Turcia. 
2) Securitatea trebuie să fie colectivă şi efectivă. 
3) Ea va trebui să garanteze pacea în toate regiunile ameninţate. 

La Varşovia, după cum ne informează legaţia noastră, sentimentele germanofile 
ale unor cercuri oficiale par satisfăcute, dar sunt indicii că restul lumii politice şi, 
mai ales, armata sunt îngrijorate de situaţie. Îngrijorarea provine din faptul că atât 
violările tratatelor de pace de către Germania pot izbi Polonia în mod direct, cât şi 
din teama că Polonia ar putea, într-o zi, să se găsească politiceşte dizolvată, fiind 
atunci cu totul la discreţia Germaniei. 

Se observă că activitatea germană la Danzig şi în Poznania a sporit considerabil 
şi cu succes, organizaţiile germane din acele regiuni cerând întoarcerea lor la Reich. 

Toate acestea fac astăzi că, în Polonia sunt mulţi care regretă relele relaţii cu 
Uniunea Sovietică şi care ar vedea cu ochi buni o reală îmbunătăţire a lor, căci 
astfel Polonia şi-ar recâştiga un important element în jocul ei internaţional şi ar 
dobândi o mai bună situaţie strategică. 
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Legaţia noastră de la Tallinn ne informează că hotărârea Germaniei nu a 
surprins cercurile iniţiate estoniene. Dată fiind însă situaţiei economică atât de 
precară a Reich-ului, veleităţile agresive împotriva vecinilor sunt pentru multă 
vreme încă, considerate ca puţin probabile. 

Cecurile oficiale sunt de părere că, după discuţii laborioase, se va ajunge la 
acceptarea, în bună parte, a propunerilor germane. Pentru statele baltice e deosebit 
de interesantă declaraţia Guvernului german că este dispus să negocieze un tratat 
de neagresiune cu Lituania. Una din cele două rezerve formulate în pactul baltic, 
anume aceia impusă de acutele neînţelegeri germano-lituaniene, ar deveni în acest 
caz fără obiect. 

Legaţia noastră din Riga ne informează că presa letonă nu a manifestat 
indignare în privinţa reocupării zonei demilitarizate de către Germania. Unele ziare 
au început chiar să se arate favorabile punctului de vedere german. 

Dezinteresându-se de situaţia creată în Apus prin violarea Pactului de la Locarno, 
Letonia pare a se preocupa numai de foloasele ce ar obţine dintr-o nouă organizare a 
păcii europene şi priveşte în mod favorabil propunerile domnului Hitler. Considerând 
realizabil pactul oriental din cauza propunerii Poloniei şi Germaniei, Letonia vede 
securitatea în estul european în crearea unei zone inviolabile între Rusia şi Germania, 
zonă constituită din statele baltice şi Polonia. Baza juridică a acestei zone ar fi pactele 
de neagresiune bilaterale. Încheierea unui pact de neagresiune germano-lituanian ar 
însemna un pas spre realizarea acestei zone neutre şi ar închide calea unor pacte de 
neagresiune între Germania şi Letonia şi între Germania şi Estonia, pacte care nu se 
puteau încheia până acum din cauza tensiunii germano-lituaniene. 

Conflictul italo-abisinian 

Legaţia noastră de la Roma comunică că afirmaţiile făcute de domnul Flandin 
în Camera franceză, relative la apropiata încetare a ostilităţilor italo-abisiniene şi la 
suspendarea sancţiunilor au făcut să se răspândească, la Roma, zvonul că domnul 
Grandi ar fi dat asigurări ministrului de Externe francez că Italia va accepta 
proiectul de acord conţinut în Cartea Albă engleză, dacă se ridică sancţiunile, în 
care caz ostilităţile vor fi suspendate. 

Totuşi, cercurile diplomatice din Roma nu sunt informate că s-ar fi primit 
asigurări sau sugestii din partea Guvernului italian în privinţa unei conexiuni între 
proiectul de acord în chestiune şi rezolvarea conflictului italo-abisinian. 

Convorbirile italo-ungaro-austriece de la Roma 

Legaţia noastră din Roma ne informează că conferinţa tripartită din capitala 
Italiei – întrunită din iniţiativa domnului Mussolini – a avut, în concepţia italiană, 
rostul de a demonstra, în chip de replică la conversaţiile de la Paris, prezenţa Italiei 
în regiunea Dunării. 

Conversaţiile, în cursul cărora domnul Gömbös a făcut zadarnice sforţări spre 
a determina o apropiere italo-germană, s-au sfârşit prin semnarea a trei protocoale 
anexe la acordurile din martie 1934. 
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Primul protocol constată formarea unui grup politic regional, după modelul 
Micii Înţelegeri şi al Înţelegerii Balcanice. 

Al doilea protocol determină noile îndatoriri politice ale părţilor, consolidând 
şi precizând pactul consultativ din 1934: cele trei state se obligă să nu întreprindă, 
fără o consultare prealabilă, nici o negociere importantă cu statele terţe, relativ la 
bazinul dunărean. Din punct de vedere economic, este consemnat în acest protocol 
acordul semnatarilor asupra necesităţii dezvoltării legăturilor economice cu alte 
state dunărene, dar se recunoaşte, „pentru moment”, că o asemenea intensificare nu 
se poate efectua decât prin acorduri bilaterale. Legaţia noastră observă că această 
procedură este singura posibilă în momentul de faţă, din cauza sancţiunilor. Pentru 
viitor, însă, discuţiile colective nu vor fi excluse. 

Al treilea protocol stabileşte procedura noii grupări, fixând compunerea 
organului permanent de consultare şi stabilind întrunirea sa periodică. 

După primele informaţii pe care le-a putut obţine legaţia noastră, nici un 
acord secret de ordin economic sau militar nu a fost încheiat cu prilejul acestei 
întruniri, întrucât Austria se fereşte a întreprinde ceva împotriva Germaniei, iar 
Ungaria nu vrea să întreprindă nimic fără Germania. 

După părerea Legaţiei noastre din Roma, noile protocoale constituie un 
succes italian, întrucât micşorează sentimentul de izolare, dominant până acum la 
Roma. Dând un caracter obligatoriu clauzei de consultare prealabilă, diplomaţia 
italiană a căutat şi a izbutit să împiedice o apropiere politică a Austriei de Mica 
Înţelegere şi a Ungariei de Germania, fără consimţământul Italiei. Pe de o parte, 
şeful Guvernului italian, prin înlăturarea de pe ordinea de zi a chestiunilor 
revizuirii şi Restauraţiei, şi-a manifestat grija de a nu nemulţumi nici Franţa – de 
care are nevoie în conflictul african – nici Mica Înţelegere, de la care aşteaptă 
avantaje economice pentru Austria. În sfârşit, protocoalele romane pun capăt 
încercărilor de apropiere italo-germană. 

În cercurile diplomatice germane din Roma, ele au provocat iritare, fiind 
socotite îndreptate în contra Germaniei. În schimb, cercurile diplomatice maghiare 
din capitala Italiei se declară satisfăcute de protocoalele adiţionale, pentru că ele 
consolidează raporturile între cei trei semnatari, nu schimbă atitudinea Italiei faţă 
de Germania şi reţin Austria de la orientarea ei spre Mica Înţelegere. După aceleaşi 
cercuri, nu s-a vorbit în reuniunea de la Roma despre revizuire, Restauraţie şi 
paritatea de drepturi, fiindcă părţile sunt de acord asupra acestor chestiuni. 

Străduinţele delegaţiilor ungare şi austriece de a obţine, în schimbul acceptării 
invitaţiei domnului Mussolini, noi avantaje economice au avut ca rezultat un acord 
de principiu italo-maghiar pentru intensificarea schimburilor între cele două ţări. 
Acestea se vor face în viitor, pe bază de compensaţii în loc de clearing. 

Legaţia noastră din Budapesta ne semnalează atitudinea moderată a presei 
ungare, contrastând cu deprinderea ei de a exagera importanţa celui mai mic succes 
extern. Se înregistrează cu satisfacţie, mai ales, faptul că, în viitor, nici o negociere 
privitoare la chestiunea dunăreană nu va putea fi dusă fără asentimentul Ungariei, 
care, în modul acesta, va putea pune oricărui stat din Mica Inţelegere, doritor să 
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colaboreze cu blocul roman, condiţia prealabilă de a recunoaşte egalitatea militară, 
dreptul la revizuire şi protecţia întărită a minorităţii maghiare. 

În ceea ce priveşte egalitatea militară, majoritatea ziarelor mărturiseşte că 
grupul nou creat nu va lua iniţiativa recunoaşterii, ci o va lăsa statului interesat. 
Mai multe articole, printre care şi unul inspirat de domnul Kanya, subliniază cu 
multă stăruinţă că nu poate fi vorba de o alianţă nouă, ci numai de intensificarea 
unei colaborări vechi. 

Legaţia noastră explică această moderaţie prin dorinţa de a nu produce la 
Berlin nici cea mai mică impresie neplăcută. 

Legaţia noastră din Berlin ne face cunoscut că Acordurile de la Roma au 
nemulţumit adânc cercurile conducătoare germane. Un membru al Guvernului a 
declarat ministrului nostru la Berlin că „Domnul Mussolini începe o acţiune 
primejdioasă faţă de Germania, iar domnii de la Budapesta şi Viena vor simţi în 
curând inconvenientul de a face jocul dintâi”. 

Auswärtiges Amt explică noile acorduri, mai ales, prin dorinţa domnului 
Mussolini de a preveni o apropiere între Austria şi Mica Înţelegere. O indicaţie 
asupra reacţiei germane o constituie nenumăratele articole de ziare inspirate de 
Guvernul Reich-ului, în care se dezvoltă, mai cu seamă, două teze: 1) tot ce se 
întreprinde fără Germania este considerat ca îndreptat împotriva ei; 2) Germania nu 
va recunoaşte nici un acord la care nu a participat de la început. Scopul acestor 
articole inspirate a fost să reamintească Italiei şi partenerilor săi că Germania nu 
poate fi ignorată în chestiunile central-europene. 

Relaţiile franco-polone 

După informaţiile Legaţiei noastre din Varşovia, generalul Rydz-Smigly va 
merge în curând în Franţa pentru a lua contact cu şefii armatei franceze. Cu această 
ocazie, este posibil să trateze şi un împrumut destinat perfecţionării armamentului 
polon cu material francez. 

Cercurile Ambasadei franceze atribuie o deosebită importanţă acestei vizite, 
menite a rectifica faţă de Franţa exagerările germanofile ale ministrului de Externe. 

Situaţia internă a Poloniei 

Legaţia din Varşovia a semnalat că, în ultima vreme, au avut loc, aproape 
zilnic, greve reprimate cu mare vigoare, ceea ce dovedeşte o stare de mari greutăţi 
economice şi de tulburare a spiritelor în anumite categorii sociale. 

Cercurile politice din Polonia au început să fie îngrijorate de această stare de 
lucruri. Actualii şi foştii conducători au avut conferinţe importante în această 
privinţă. De asemenea, au avut loc consfătuiri între anumite grupuri din Parlament, 
iar senatorii foşti combatanţi au decis să se constituie în grup parlamentar, 
elaborând un program de guvernământ. 

O mare importanţă este atribuită întrevederii dintre preşedintele Republicii şi 
fostul preşedinte de Consiliu, Bartel, chemat anume de la Lemberg. 
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În curând, va avea loc la preşedintele Republicii o conferinţă a foştilor preşedinţi 
de Consiliu de la 1926 încoace, pentru a examina situaţia generală a statului. 

Preşedintele Republicii ar dori o politică de destindere, stabilind o mai 
strânsă legătură între guvern şi naţiune, fie chiar prin oamenii din afara grupului 
coloneilor, a cărui popularitate este astăzi destul de scăzută. 

Relaţiile dintre Polonia şi statele baltice 

Legaţia noastră din Riga ne informează că în cercurile diplomatice se crede 
că domnul Beck va cere cu ocazia vizitei la Varşovia a domnului Munter, secretarul 
general al Ministerului Afacerilor Străine leton, şi, probabil, viitorul ministru de 
Externe, ca Letonia să servească de mediatoare pentru normalizarea relaţiile dintre 
Polonia şi Lituania. Ziarul lituanian „Lietuazinios” anunţă o schimbare în politica 
Poloniei faţă de Lituania şi afirmă că Polonia ar fi dispusă să facă chiar concesii 
teritoriale. 

Legaţia noastră socoteşte că domnul Munter nu va refuza rolul de 
intermediar, căci rezolvarea conflictului polono-lituanian ar întări blocul baltic. 

În ce priveşte însă o orientare a Letoniei spre o apropiere mai strânsă de 
Polonia, aceasta nu e posibilă din pricina neîncrederii cu care e privită la Riga 
politica Poloniei şi din cauza prudenţei pe care i-o impune Guvernului leton 
existenţa unei puternice minorităţi polone în apropierea graniţei. 

Legaţia poate afirma că Letonia nu va adera la nici un sistem politic în care 
Polonia ar putea juca un rol predominant şi nu se va lăsa atrasă de vreun plan de natură 
a-i crea duşmănii şi a-i micşora garanţiile de securitate ce i le-ar oferi o politică neutră. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 47, f. 313–321 

337 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 004, din 2 aprilie 1936, ora 13.25 
Înreg. la nr. 18 586, din 3 aprilie 1936 

Acordul privitor la colaborarea Statelor Majore anglo-franco-belgian preocupă 
foarte serios cercurile politice şi, mai ales, militare din Polonia. Armata, atât din 
motive de securitate, cât şi din motive de a perfecţiona armamentul, accentuează 
nevoia unei reale apropieri de Franţa. 

În afară de apropiata vizită a generalului Rydz-Smigly la Paris, despre care 
am raportat anterior, aflu acum că unul din şefii de Stat Major polon va merge 
zilele acestea la Paris pentru a întări legăturile dintre cele două ţări şi a căuta 
mijloacele de a obţine materialul militar. Se plănuiesc chiar şi alte vizite militare. 
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Totuşi, se pare că cercurile guvernamentale şi militare franceze nu sunt 
animate de o prea mare încredere în Polonia, din cauza politicii externe a domnului 
Beck. Ele vor cere, cel puţin, o clarificare a acestei politici, dacă nu o radicală 
schimbare înainte de a face noi sacrificii. 

Adaug că apelul făcut de curând de ziarul „Le Temps” – pentru o apropiere 
între Polonia şi Rusia – a găsit aici aprobare în multe cercuri şi mă aştept ca, în 
curând, domnul Beck să dea acestei părţi din opinia conducătorilor una din acele 
manifestaţii platonice, în care este specialist. 

Este demn de reţinut însă că ieri a trecut prin Varşovia domnul Litvinov, care, 
deşi s-a oprit aproape 24 de ore, nu a avut nici o întrevedere cu domnul Beck sau 
cu vreun reprezentant al Ministerului de Externe. Ministrul Sovietelor nu pare a se 
preta la vreun joc polonez. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra, domnului ministru Titulescu; Romanoleg Paris, 
confidenţial, spre informare; Dir. politică; 3.IV.1936; (ss) Arion.  

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 84–85 

338 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 610, din 2 aprilie 1936, ora 13.35 
Înreg. la nr. 18 585, din 3 aprilie 1936 
Confidenţial. 

Această telegramă a fost transmisă domnului ministru Titulescu. 
Scurtul rezumat al noilor propuneri germane ce am telefonat ieri, imediat 

după amiază, căci însuşi textul nu a fost aici decât seara târziu, redă, deşi 
schematic-esenţial, şi sensul just al pretenţiilor, trufia hitlerismului. Presa franceză 
de azi dimineaţă constată cu unanimitate, minus, bineînţeles, aceea socialist-
comunistă, plus ziarul „La Volonté”, „refuzul” Germaniei de a accepta orice din ceea 
ce i se pretinde de locarnieni; se comentează cu mai multă sau mai puţină asprime, 
noul răspuns al lui Hitler, care, de rândul acesta, se reazemă şi pe cele 99% voturi 
de încredere ce i-a dat poporul german, la 29 curent; se îndoieşte, pe ici, pe colo, de 
sinceritatea Angliei şi se constată absenţa ei de la îndatoririle elementare dictate 
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măcar de autoapărare. Guvernul avizează şi a convocat pe ambasadorii săi din 
ţările limitrofe.  

Impresia pe care am cules-o ieri, este că s-a intrat într-un impas, dacă nu într-un 
labirint al cărui fir conducător nu se zăreşte. 

Situaţia se complică prin atitudinea Austriei, care înarmează, şi a succeselor 
militare italiene în Abisinia, datorită cărora pretenţiile lui Mussolini vor spori în 
proporţie. 

S-a vorbit de un „diktat” Versailles, de asemenea, de unul Locarno. 
Azi, cred, şi, desigur, din culpa Londrei, se poate afirma că suntem în faţa 

unui „diktat Hitler”. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică; 3.IV.1936.; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 341-342 

339 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 421, din 2 aprilie 1936, ora 16.45 
Înreg. la nr. 18 591, din 3 aprilie 1936 
Confidenţial. 

Ca urmare la rapoartele mele, relative la Protocoalele adiţionale din Roma şi 
faţă de introducerea recrutării obligatorii în Austria, ţin a preciza că toate misiunile 
diplomatice interesate de aici au primit asigurări formale şi repetate că, cu prilejul 
vizitei lui Schuschnigg şi Gömbös, nu s-a convenit nimic în afară de textul public 
al acordurilor, că părţile nu şi-au luat nici un fel de obligaţii militare, că 
reînarmarea Austriei şi Ungariei n-a făcut obiectul niciunei înţelegeri. Mai mult 
decât atât, ni s-a afirmat că problema parităţii de drepturi nu va fi rezolvată 
unilateral şi că Italia va sprijini Viena şi Budapesta, dar numai în cadrele unei 
proceduri legale şi după consultarea prealabilă cu statele interesate, conform 
punctului 6 al rezoluţiilor de la Stresa. 

Asemenea afirmaţii au fost făcute de Mussolini lui Chambrun, de Suvici 
ambasadorilor Sovietelor, Turciei, Poloniei, ministrului Iugoslaviei şi mie, de 
subdirectorul Afacerilor Politice colegului meu cehoslovac. Exclud complet 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 471

ipoteza că măsura unilaterală a Austriei a putut fi luată fără consimţământul Italiei, 
mai ales, după semnarea unei clauze de consultare prealabilă. Trebuie, deci, să 
conchid – la fel cu colegii mei menţionaţi – că nu numai că ni s-a ascuns realitatea, 
dar că la întrebările noastre precise ni s-au dat asigurări categorice flagrante, 
contrare adevărului. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
Dir, Cabinetului; în copie, MSR; Pr. Cons.; telegrafic, domnului mininistru 
Titulescu, la Londra; Arhiva secretariatului general; 3.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 61–62 

340 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 025, din 2 aprilie 1936, ora 16.59 
Înreg. la nr. 18 588, din 3 aprilie 1936 

Exact la aceeaşi oră când Schuschnigg a depus Legea serviciului militar 
obligatoriu la Viena, generalul Gömbös a convocat o şedinţă strict confidenţială a 
majorităţilor, din care nu a transpirat absolut nimic. 

Din comunicatul oficios rezultă că declaraţiile făcute au fost foarte 
importante şi primite cu cel mai mare entuziasm. Sunt convins că avem de-a face 
cu o acţiune concertată la Roma. Austria, ca putere simpatizată, a fost pusă a face 
primul pas, prevăzându-se că aici, faptul împlinit va trece uşor şi va servi precedent 
pentru Ungaria, care va urma în scurt interval. Astfel s-ar explica caracterul secret 
al declaraţiilor lui Gömbös; întrucât un secret însă nu poate fi păstrat multă vreme, 
este de prevăzut că măsura analoagă ungară este iminentă. Mă aştept să aflu chiar 
din oră în oră anunţarea oficială a reintroducerii serviciului militar obligatoriu, care 
există, de fapt, aici, de vreo cinci ani.  

Atrag atenţia specială Excelenţei Voastre asupra situaţiei şi supun examinării 
Excelenţei Voastre, dacă, în caz când contramăsuri mai aspre ar fi inoportune, nu 
s-ar putea riposta imediat prin anularea Tratatului minorităţilor. 

Grigorcea 

AMAE, Fond 71 Ungaria, vol. 8, f. 65–66 
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341 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, MIHAIL MITILINEU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 518, din 2 aprilie 1936, ora 17.35 
Înreg. la nr. 18 592, din 3 aprilie 1936 

În chestiunea introducerii serviciului militar obligatoriu în Austria, domnul 
Krofta m-a informat că, după părerea Guvernului cehoslovac, trebuie ca statele 
Micii Înţelegeri să facă la Viena un protest în scris, analog, dar nu identic, deoarece 
Cehoslovacia s-ar putea referi la relaţiile sale amicale din ultimul timp cu Austria. 
Ar fi de dorit ca protestele să fie urmate de un protest al Franţei şi, dacă este 
posibil, al Angliei. Austria ne-a pus în faţa unui fapt împlinit fără nici măcar a ne 
preveni în ajun, ca Germania. Domnul Krofta a adăugat că, de acord cu domnul 
Hodža, a inspirat presa de astăzi dimineaţă spre a se pronunţa contra violării 
tratatului, dar în mod moderat asupra consecinţelor deoarece în hotărârea sa, 
Guvernul austriac menţionează numai posibilitatea de a chema pe cetăţenii săi la un 
serviciu armat fără a fi pus dispoziţia aplicării. După Domnia Sa, numai punerea în 
aplicare înseamnă o violare propriu-zisă. S-ar putea ca tratative să aibă loc între 
semnatarii Tratatului de la Saint-Germain tocmai asupra acestei puneri în aplicare, 
ceea ce, după domnul Krofta, ar fi o soluţie. Domnul Krofta mi-a spus, de 
asemenea, că ministrul Iugoslaviei, în urma instrucţiunilor primite, cere o atitudine 
radicală în această chestiune. 

Domnul Protici mi-a spus că a primit încă ieri seară instrucţiuni telefonice de 
a lua contact cu domnul Krofta spre a cere măsuri energice împotriva Austriei, de 
acord cu celelalte state ale Micii Înţelegeri. Ministrul Iugoslaviei s-a arătat vădit 
iritat contra faptului că, cu toate avertismentele guvernului său, Praga s-a arătat 
încrezătoare în cancelarul Schuschnigg, italofil şi monarhist, atât în cele tratate cu 
ocazia vizitei sale la Praga, cât şi de domnul Hodža la Viena. Actualul act al 
Guvernului federal este direct dictat de Italia în urma întrunirii de la Roma. 
Ministrul Iugoslaviei crede că înarmarea Ungariei şi Restaurarea monarhiei în 
Austria va urma în curând. În ceea ce priveşte Franţa, mi s-a arătat bănuitor că nu 
va da tot concursul într-o chestiune îndreptată de Italia în primul loc în contra 
Iugoslaviei, cu toate că această ţară dă concurs Franţei în chestiunea Renaniei, care 
nu este pentru ea un pericol direct. Situaţia este, după Domnia Sa, extrem de gravă. 
Domnul Protici a adăugat că nu a lipsit a spune ministrului Franţei că ajutorul dat 
Austriei ar fi fost mai bine să se dea ţării sale. 

Mitilineu  
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra, prin telefon, domnului ministru Titulescu; 3.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 11, f. 126–128 
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342 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 703, din 2 aprilie 1936, ora 20.40 
Înreg. la nr. 18 584, din 3 aprilie 1936 

În cursul unei conferinţe avută de mine cu reprezentantul Franţei şi miniştrii 
Micii Înţelegeri, domnul Puaux a declarat că fusese informat din ajun de hotărârea 
Guvernului austriac privind restabilirea serviciului militar obligatoriu, hotărâre pe 
care o găseşte întemeiată şi împotriva căreia doreşte ca Mica Înţelegere să nu se 
ridice, având în vedere străduinţa Franţei [de] a reface frontul de la Stresa şi 
împrejurarea că Italia, Austria şi Ungaria lucrează în înţelegere, existând de trei ani o 
convenţie militară între Italia şi Ungaria. Împreună cu colegii mei din Mica 
Înţelegere am exprimat părere de rău că ne comunică aceste două fapte extrem de 
însemnate atât de târziu, arătându-i că atitudinea noastră ar urma a fi aceeaşi faţă de 
toate călcările de tratat, indiferent dacă Germania, Austria sau Ungaria sunt vinovate. 

Precum s-a mai susţinut de legaţiile Micii Înţelegeri şi în alte rânduri, am 
adăugat că sprijinirea reînarmării Austriei este o greşeală. Ca buni cunoscători ai 
poporului austriac, convingerea noastră este că armata austriacă nu ar opune decât 
un simulacru de rezistenţă unui eventual atac german. 

Ministrul Iugoslaviei este foarte nemulţumit de atitudinea Legaţiei franceze, 
plângându-se de încercuirea Iugoslaviei prin aliaţii Italiei, înarmaţi de aceasta cu 
sprijinul sau îngăduinţa Franţei. 

Brediceanu 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului; în copie, MSR, Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la 
Londra, prin telefon; 3.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 56–57 

343 
SUBSECRETARUL DE STAT AL  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

T. nr. 18 575, din 2 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 18 575, din 2 aprilie 1936 

Către Legaţia din Londra. 
Pentru domnul ministru Titulescu. 
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Referitor la serviciul militar obligatoriu în Austria, ministrul Iugoslaviei a 
venit să-mi comunice că Guvernul său crede că ar trebui făcut un protest energic. 
Guvernul iugoslav întreabă Guvernul român dacă este de acord şi ne roagă să-i 
arătăm ce părere avem asupra formei protestului. Guvernul iugoslav reaminteşte 
comunicatul Micii Înţelegeri de la Geneva, din 15 aprilie 1936 [sic!], şi 
comunicatul de la Bled210, din august 1935, paragraful 4. 

Vă rugăm să binevoiţi a ne da instrucţiunile dumneavoastră. 

Rădulescu 
AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 22 

344 
SUBSECRETARUL DE STAT AL  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

T. nr. 18 585, din 2 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 18 585, din 2 aprilie 1936 

Pentru domnul ministru Titulescu. 
După ministrul Iugoslaviei, am primit astăzi pe ministrul Cehoslovaciei. 

Acesta din urmă nu primise nici o ştire de la Praga. Ca aliat fidel, l-am informat de 
cele ce-mi comunicase ministrul Iugoslaviei. Pe de altă parte, l-am rugat să 
telefoneze la Praga şi să-mi spună punctul de vedere cehoslovac asupra celor 
întâmplate în Austria. Ministrul Cehoslovaciei mi-a adus astăzi, spre seară, 
răspunsul. Krofta este de acord de a protesta la Viena, tare ca fond, păstrând însă 
forma. Praga însă observă că Iugoslavia face distincţii când e vorba de călcarea 
tratatelor de către Germania şi violarea tratatelor de către Austria căci, în ce 
priveşte ultimele evenimente, Belgradul a lăsat să se vadă că nu se interesează prea 
mult. Promptitudinea iniţiativei de protest a Iugoslaviei şi tonul presei iugoslave 
am înţeles că fac Guvernul cehoslovac să creadă că poate acesta este şi punctul de 
vedere al Germaniei, şi Iugoslavia ar face plăcere la Berlin. 

Krofta crede că trebuie să fim prudenţi şi să protestăm pentru a preveni 
Ungaria. Chestiunea unei eventuale violări a tratatului din partea Ungariei este mai 
gravă, căci Austria, în fond se apără contra germanilor. Am rezumat cât mai clar, 
precizând anumite aspecte spuse în treacăt şi mai puţin precizate. 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 21 
                                 

210 Vezi nota 16, documentul nr. 15. 
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345 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 675, din 2 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 19 309, din 6 aprilie 1936 

Domnule Ministru, 

Actul de la 7 martie, izolat de elementele externe care l-au determinat în bună 
parte, îşi găseşte o explicaţie decisivă în împrejurările politice interne ale Reich-
ului. Cum spuneam şi altădată, regimul naţional-socialist reprezintă, înainte de 
toate, o manifestare de energie care năzuieşte să mobilizeze toate forţele naţionale 
ale poporului german. El trăieşte şi durează prin surescitarea continuă a patriotismului 
maselor şi urmăreşte, în consecinţă, o permanentă politică de prestigiu. Această 
politică nu se poate însă justifica decât prin realizări imediate şi prin succese 
evidente. Sentimentul naţional devine astfel un motor permanent care determină 
acel dinamism al politicii germane, pe care Europa îl contemplă cu îndreptăţită 
îngrijorare aproape de trei ani de zile. 

Nu se poate tăgădui cancelarului Hitler de a fi realizat o nouă concepţie de 
solidaritate naţională, care trece peste deosebirile de păreri, peste greutăţile inerente 
actualelor împrejurări, şi peste toate sacrificiile pe care le impune. Există astăzi în 
Germania o energie de viaţă şi o unitate netăgăduită pe terenul sentimentelor naţionale. 

Dacă acesta este aspectul pozitiv al realizărilor regimului naţional-socialist, 
nu putem trece cu vederea pe acela negativ, cu toate primejdiile pe care le atrage 
după sine. Poporul german trăieşte într-o permanentă surescitare: viaţa sa de toate 
zilele este dominată de anumite formule care, printr-o propagandă intensă şi 
metodică, devin adevărate idei fixe de la care nimeni nu se mai poate sustrage. 
Spiritul critic dispare aproape cu totul în acelaşi timp cu renunţarea la o libertate de 
gândire şi de judecată. Nu mai există astăzi decât un singur „laitmotiv” şi decât un 
singur argument: drepturile vitale ale poporului german şi lupta hotărâtă împotriva 
tuturor celor ce s-ar opune la realizarea lor. În această nebuloasă concepţie, ideea 
naţională ia aspecte aproape metafizice, asupra cărora raţiunea pură nu mai are 
nicio influenţă. Un popor de 67 de milioane de oameni a fost transformat în cel mai 
enorm şi mai docil instrument de luptă pe care l-a cunoscut istoria. La temperatura 
sufletească ce i-a fost provocată prin cele mai savante mijloace Guvernul său poate 
aştepta şi poate cere de la el orice. Nu mai există nici limite, nici reacţii posibile. 
Totul depinde, deci, numai de menţinerea acestei temperaturi ridicate a 
sentimentului naţional, şi, implicit, de voinţa unică şi nestingherită a conducătorului 
Reich-ului. Dacă această voinţă va fi îndreptată în mod real spre pace, cancelarul 
Hitler va putea aduce o contribuţie hotărâtoare la restabilirea ordinii şi a liniştii 
continentale. Dacă ea însă urmăreşte numai un câştig de timp, cu rezerva mentală a 
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aşteptării desăvârşirii pregătirii sale militare, ea pregăteşte Europei cea mai puternică 
zguduire pe care a suferit-o vreodată. 

După cum aveam onoarea a semnala Excelenţei Voastre la sfârşitul raportului 
meu recapitulativ pe luna februarie211, situaţia internă în Germania părea a fi ajuns 
la un punct mort. În lupta de uzură pe care orice guvern, dar, mai ales, cel naţional-
socialist o duce în fiecare zi cu împrejurările atât de grele de astăzi, se înregistrau 
semne de oboseală şi de nedumerire. Înăsprirea situaţiei economice atrăgea 
sacrificii noi, pe care masele germane, cu un standard de viaţă ridicat, le înregistrau 
cu o sensibilitate îndoită. Apelurile patriotice chiar ale fruntaşilor regimului care, 
ca de pildă domnii Goebbels şi Göring, afirmând că fiecare renunţă cu plăcere la 
unt şi la ouă dacă poate contribui la înarmarea naţională, nu putuseră înlătura o 
stare de spirit de nemulţumire şi de îndoială. Lupta religioasă, care continua, cât şi 
procesul încă neterminat de adaptare al statului şi al naţiunii în tiparul naţional-
socialist, nu-şi mai găseau echivalentul şi compensarea în realizările ultimelor luni. 
Aici atingem iarăşi unul din punctele slabe ale regimului: succesul politic periodic 
este o adevărată necesitate de viaţă pentru el. Procesul acesta psiho-politic 
determină, în mod fatal, pe planul politicii externe, acţiuni care primejduiesc în 
mod grav pacea şi echilibrul tuturor. Putem desluşi în acţiunea precipitată de la 7 
martie una din manifestările cele mai caracteristice ale Germaniei naţional-
socialiste într-un moment hotărâtor evoluţiei sale istorice. Fenomenul german îşi 
găseşte astfel explicaţia în îndoitul obiectiv pe care l-a urmărit de astă dată 
cancelarul Hitler. 

1. acţiune de forţă care să mobilizeze în jurul toate elementele dinamice ale 
naţiunii. Prin ea să se dea un prestigiu sporit Reich-ului şi Guvernului său, 
care să însemne pentru o nouă perioadă de timp rezerve de entuziasm 
pentru poporul german. De succesul acestei acţiuni de forţă era astfel 
legată afirmarea nu numai a îndreptăţirii absolute a politicii externe a 
regimului, ci chiar a concepţiei invincibilităţii germane. Se realiza el în 
întregime, cu „restituirea definitivă a suveranităţii naţionale”? Se 
dovedeşte că posibilităţile de viitor ale Reich-ului erau nelimitate. 

2. Reintrarea Germaniei în circuitul european, cu toate consecinţele ei 
politice şi economice. Izolarea de până astăzi va fi apăsat greu asupra unei 
naţiuni care, trăind în mijlocul continentului şi dispunând de foţele 
intelectuale şi economice pe care le are Germania, nu-şi mai poate găsi o 
viaţă normală pe linia progresului decât în colaborarea cu celelalte 
popoare. Izolarea din ultimul timp a Germaniei a însemnat un adevărat 
asediu moral care trebuia înlăturat un ceas mai devreme. Revenind pe 
calea colaborării internaţionale şi sfărâmând zidul de bănuială şi de 

                                 
211 Documentul nu a fost identificat în arhivă. Singurele rapoarte expediate de Legaţia României de 

la Berlin, în cursul lunii februarie 1936, au fost cele ale consilierului de legaţie Vintilă Petala şi ale 
ataşatului de presă Petre Ilcuş, documente care se regăsesc în acest volum. 
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îndoială care o înconjura, Germania va putea realiza în interiorul hotarelor 
sale o destindere sufletească atât de dorită şi de necesară. 

Realizând aceste două obiective, Guvernul Reich-ului va fi făcut un pas 
hotărât spre normalizare şi spre reconstrucţie. El îşi va fi, de asemenea, consolidat 
în mod hotărât situaţia sa externă şi internă. 

Întrebarea însă apăsătoare, pe care trebuie să ne-o punem astăzi, este dacă 
formula aleasă pentru realizarea celor două obiective este cea dreaptă şi dacă prin 
metode condamnabile se poate, într-adevăr, aduce o contribuţie fericită la o ordine 
de lucruri mai bună. 

În şedinţa Reichstag-ului de la 7 martie, după ce a anunţat repudierea Acordului 
de la Locarno, cancelarul Hitler a proclamat dizolvarea Reichstag-ului, fixând data 
unor noi „alegeri” la 29 martie. Sensul acestui act a fost acela al unei adevărate 
mobilizări a conştiinţei naţionale în jurul său. În realitate, nu era vorba de o 
alegere; se pregătea, de fapt, un adevărat plebiscit care să dea Führer-ului sprijinul 
imensei majorităţi a poporului german. Ultimele manifestări electorale, sub regimul 
naţional-socialist, lăsaseră încă o margine de 10% adversari mărturisiţi ai regimului. 
Rezultatul urmărit de astă dată era de a dovedi că se realizase o adevărată 
unanimitate şi că statul totalitar în Germania nu mai reprezenta o simplă formulă 
electorală juridică, ci o realitate vitală. 

Campania electorală care a urmat, ca şi rezultatul votului, au consacrat odată 
mai mult perfecţiunea unei organizaţii politice care a funcţionat cu precizia unui 
cronometru. Din capitala Reich-ului până în ultimul centru rural, întrunirile politice 
s-au succedat „conform planurilor dinainte stabilite”, sprijinite de cuvântările 
fruntaşilor partidului şi de toate mijloacele de propagandă pe care le punea la 
dispoziţie tehnica modernă. Pe deasupra tuturor însă elementul decisiv a fost felul 
cum s-au cerut poporului german să se pronunţe. Nu era o simplă problemă de 
oameni şi de partid: întrebarea la care naţiunea germană avea să răspundă era „dacă 
ratifică acţiunea Guvernului Reich-ului pentru recâştigarea suveranităţii şi a 
onoarei, cât şi opera de pace pe care a întreprins-o”. Pusă astfel întrebarea, în 
împrejurările externe care o însoţeau, însemna, implicit, a se sconta şi răspunsul 
afirmativ al maselor. O elementară datorie de patriotism impunea tuturor să-şi 
aducă votul în favoarea cancelarului Hitler. Cred că nu numai Germania, dar în 
orice ţară europeană, în condiţii similare, rezultatul nu ar fi putut diferi mult de 
acela al alegerii de la 29 martie. Aceasta nu ne-ar îndreptăţi însă să contestăm 
popularitatea enormă de care se bucură astăzi Führer-ul mai mult ca oricând în 
masele germane. Chiar în acele cercuri, unde nemulţumirea sau amărăciunea sunt 
reale, ele nu se îndreaptă aproape niciodată împotriva persoanei domnului Hitler. 
Criticile ţintesc, de preferinţă, pe colaboratorii săi sau organizaţia partidului, care, 
în mod fatal, reprezintă suma unei serii infinite de mici dictaturi personale şi locale. 

Ca în anii care au precedat venirea sa la putere, cancelarul Hitler a străbătut şi 
de astă dată întreaga Germania, vorbind în faţa a sute de mii de oameni. În centrele 
mai importante, la Karlshrue, la Frankfurt am Main, la Breslau, la Berlin, la 
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Hamburg, la Essen şi la Colonia, în lungi cuvântări, domnul Hitler a susţinut cu 
pasiune şi cu căldură, politica sa de „onoare” şi de „eliberare” a Germaniei, cerând 
sprijinul necondiţionat al poporului german. Discursurile sale au avut aproape toate 
acelaşi ton mistic şi profetic, care găseşte un ecou atât de adânc în sufletul german. 
Chiar fraza, cu drept cuvânt atât de criticată de presa străină, că „el merge astăzi cu 
siguranţa unui somnambul pe calea croită de providenţă” şi poate tocmai fraza 
aceasta a deşteptat un entuziasm sincer în toată Germania. Se concretiza, astfel, în 
sufletul mulţimii, credinţa că pe deasupra tuturor barierelor sau a formulelor 
juridice, istoria îşi urmează, prin fapta domnului Hitler, un curs hotărât de puteri 
supranaturale. 

Este, de asemenea, foarte interesant de subliniat felul cum, cu fiecare prilej, 
cancelarul căuta să facă comparaţii izbitoare, deşi nedrepte şi simpliste, între 
ordinea şi unanimitatea sufletească a poporului german şi între destrămarea care 
domneşte în celelalte ţări. Deoparte, o naţiune conştientă, muncitoare şi unită, de 
altă parte… popoare învrăjbite şi dominate de puterile oculte ale evreimii sau ale 
francmasoneriei internaţionale. Această tendinţă de a se adresa peste capul 
guvernelor, popoarelor străine, a produs – şi cu drept cuvânt – o ciudată impresie 
dincolo de hotarele Reich-ului; poporul german însă a văzut în ea o manifestare de 
democratism sincer a unui om care vrea, într-adevăr, să realizeze pacea de la popor 
la popor. 

Aceste metode neobişnuite şi comparaţii atât de discutabile, constituie, totuşi, 
un fapt şi o realitate în politica europeană, de care nu putem să nu ţinem seamă. Se 
urmăreşte a se închega o mistică internaţională naţional-socialistă, care să îmbrace 
toate actele de forţă în formule pacifice, şi care să justifice regimurile de dictatură 
printr-o nouă noţiune de democraţie şi de libertate sui-generis. 

Rezultatul votului de la 29 martie nu a surprins astfel, pe nimeni şi cred chiar 
că a discuta valabilitatea voturilor albe, pe care zelul agenţilor domnului Goebbels 
le-au adăugat cu generozitate la acele favorabile, nu ar schimba cu mult tabloul 
situaţiei. De asemenea, nici presiunea reală, care s-a exercitat asupra alegătorilor 
care, în cele mai multe ori, îşi dădeau votul în public sub supravegherea 
funcţionarilor regimului, neavând curajul să intre în celula de vot, nu a modificat în 
mod simţitor rezultatul final. Există o opoziţie lentă în Germania, după cum există, 
probabil, încă sute de mii de comunişti raliaţi numai în suprafaţă la regimul de 
astăzi. Atât însă această opoziţie, cât şi comunismul german, păstrează caracterul 
specific al rasei. Ele ştiu la nevoie să fie disciplinate fiind aproape patriotice. În 
înţelesul acesta, cele 99% din voturi aduse domnului Hitler, nu reprezintă o 
schimbare fundamentală a raporturilor interne de forţă. Aproape unanimitatea 
poporului german s-a pronunţat pentru… Germania şi contra străinătăţii care o 
nedreptăţea. Dincolo de acest adevăr rămânea aceeaşi problemă a regimului 
naţional-socialist, puternic astăzi prin sinteza dibace pe care a realizat-o între 
propria sa existenţă şi între aspiraţiile naţionale. Cât timp această sinteză va putea fi 
menţinută, nu se întrezăreşte nicio forţă capabilă să i se opună. Viitorul atârnă 
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astfel de echilibrul politic ce se va putea obţine şi de o eventuală întoarcere spre 
normalizare. Sau, dimpotrivă, de marea dezlănţuire de forţe pe care o pregăteşte şi 
în care va juca nu numai soarta sa, ci şi a întregii civilizaţii europene. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 167–175 

346 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

[Geneva] 
R. nr. 229, din 2 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 20 927, din 15 aprilie 1936 

Domnule Ministru, 
A 91-a sesiune (extraordinară) a Consiliului Societăţii Naţiunilor s-a întrunit 

la Londra, în Palatul Saint James, la 14 martie, şi şi-a încheiat prima parte a 
lucrărilor sale la 24 martie, când s-a amânat fără să fie considerată ca închisă. 
Singura chestiune înscrisă la ordinea zilei era aceea a călcării din partea Germaniei 
a Tratatului de garanţie mutuală, semnat la Locarno, la 16 octombrie 1925, între 
Germania, Belgia, Franţa, Marea Britanie şi Italia. În ziua de 7 martie, Guvernul 
Reich-ului, printr-un comunicare făcută la Berlin reprezentanţilor puterilor semnatare, 
urmată de un discurs răsunător al cancelarului-preşedinte Hitler, Germania repudia, 
printr-un act unilateral, Tratatul de la Locarno şi, în aceeaşi zi, ocupa cu trupe 
germane zona demilitarizată stabilită prin articolele 42 şi 43 din Tratatul de la 
Versailles şi consfinţită prin articolul 1 din Tratatul de la Locarno. Faţă de această 
violare, atât Guvernul francez, cât şi cel belgian, prin telegrama cu data de 8 
martie, ceruseră convocarea imediată a Consiliului, pe baza articolului 4 din 
tratatul violat. Consiliul fusese convocat de preşedintele său în exerciţiu, 
reprezentantul Australiei, domnul Bruce, la Geneva, pentru ziua de 13 martie. Cum 
imediat după declaraţia germană, puterile semnatare ale Tratatului de la Locarno se 
întruniseră la Paris, spre a se concerta asupra situaţiei, la cererea Guvernului 
britanic şi pentru convenienţele acestuia (în vederea unui contact de aproape şi 
continuu între Cabinetul britanic şi reprezentantul său în Consiliu) s-a decis, cu 
asentimentul preşedintelui şi [a] celorlalţi membri ai Consiliului, ca sesiunea 
extraordinară să aibă loc la Londra. Se mai afirma atunci – nu în mod oficial – că 
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numai prin această schimbare de loc s-ar putea decide Guvernul german să trimită 
reprezentanţi înaintea Consiliului, dată fiind repugnanţa acelui guvern faţă de 
Geneva. 

Sesiunea extraordinară se deschidea la Londra într-o atmosferă insuficient 
clarificată, după declaraţii guvernamentale engleze şi franceze care nu coincideau 
în totul, ba chiar păreau divergente asupra unor puncte capitale, după discuţii la 
Paris între puterile locarniene, destul de laborioase. A fost o sesiune penibilă, în 
unele momente, dezordonată şi chiar haotică. Faţă de violarea flagrantă a tratatelor 
din partea Germaniei, constatarea acestui fapt ar fi trebuit să fie făcută de Consiliu – 
conform articolului 4 din Tratatul de la Locarno – în cel mai scurt timp. Denunţarea 
unilaterală a avut loc la 7 martie, Consiliul convocat la 14 – un timp preţios s-a 
pierdut în discuţiile dintre puterile locarniene, discuţii care ar fi putut avea loc după 
rezoluţia Consiliului, constatând infracţiunea, asupra existenţei căreia nu putea fi 
îndoială –, iar rezoluţia purtând asupra faptului incontestabil nu intervine decât la 
19 martie, aproape două săptămâni după comiterea infracţiunii. 

Excelenţa Voastră a ţinut în curent Guvernul român zi cu zi cu tot ce s-a 
petrecut la Londra, ca atmosferă, ca stare se spirite, ca propuneri, ca discuţii în 
marginea Consiliului, ca tendinţe divergente, ca decizii. Mă voi mărgini în acest 
raport să arăt cursul dezbaterilor în cele opt şedinţe publice, private ori secrete, 
ţinute de Consiliu şi să examinez rezoluţiile luate. 

Prima şedinţă, cea de la 14 martie, a avut o întreită formă: privată, publică, 
secretă. În şedinţa privată s-a decis, în primul rând, ca reprezentantul Belgiei să 
participe la toate şedinţele, fără altă invitaţie specială, apoi ordinea discuţiei în 
şedinţă publică, discuţie căreia i se va da toată amploarea cerută de gravitatea 
chestiunii deduse. În urmă, secretarul general a arătat ce s-a făcut cu privire la 
reprezentarea germană, ca parte Tratatul de la Locarno, la prezenta sesiune 
Consiliului. Trimiţând convocarea membrilor Consiliului, o telegramă a fost 
adresată şi Guvernului german, conţinând acest aliniat final: „Dans le cas où le 
gouvernement allemand, comme partie contractante au Traité de Locarno, 
voudrait participer à l’examen de cette question212 par le Conseil, je vous serai 
reconnaissant de m’en informer”. Guvernul german n-a binevoit să dea nici un 
răspuns. Se punea atunci chestiunea dacă este locul ca Consiliul să facă o invitaţie 
formală Guvernului german şi pe ce bază. S-a decis ca chestiunea să fie examinată 
în şedinţă secretă, după şedinţa publică, în aceiaşi zi. La această şedinţă secretă, 
discuţia a fost nu fără interes. Au luat parte la ea, mai ales, reprezentanţii 
României, Franţei, Marii Britanii, Sovietelor şi secretarul general, Avenol. Toţi 
membrii Consiliului au căzut de acord că Consiliul trebuie să confirme invitaţia 
secretarului general într-un mod formal. Dar pe ce bază? Erau două posibilităţi: or 
pe baza Tratatului de la Locarno, la care Germania e parte contractantă, or pe baza 
art. 17 din Pact, care prevede cazul unui conflict între membrii şi nemembrii ai 
Societăţii Naţiunilor, caz în care nemembrii pot fi invitaţi de Consiliu să asiste la 
                                 

212 Cererea franco-belgiană (n. a.). 
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regularea conflictului, în condiţiile ce vor fi estimate juste de Consiliu, invitaţii 
având să se supună obligaţiilor impuse membrilor Societăţii. La început, părerile 
erau împărţite, unii consilieri fiind pentru invitarea pe primul temei, alţii pentru 
aplicarea art. 17, iar reprezentantul Marii Britanii fiind de părere să se facă invitaţie 
pe ambele temeiuri. În cele din urmă, s-a decis să se procedeze gradat: să se invite 
Germania ca semnatară a Tratatului de la Locarno, rămânând, după răspunsul ce se 
va primi, dacă e locul să se aplice, ulterior, art. 17 din pact. În acest sens, s-a 
redactat telegrama secretarului general. Consiliul, referindu-se la precedenta 
telegramă a domnului Avenol, invită Guvernul german, ca parte contractantă la 
Tratatul de la Locarno, să participe la examenul de către Consiliu a chestiunii 
comunicărilor guvernelor belgian şi francez. Se preciza că Consiliul avea să se 
întrunească la 16 martie, la Palatul Saint James, la orele 3 ½ p.m. 

În şedinţa publică, după formalităţile obişnuite şi mulţumirile adresate de 
preşedinte MS Regelui şi Guvernului britanic pentru ospitalitatea oferită Consiliului, la 
care a ţinut să răspundă şi domnul Eden, a început discuţia asupra comunicărilor 
belgiană şi franceză. Au vorbit în acea zi numai domnii Flandin şi van Zeeland. În 
scurta sa cuvântare de mulţumire, domnul Eden a subliniat că Guvernul britanic, în 
faţa unei infracţiuni evidente şi incontestabile a Tratatelor de la Versailles şi 
Locarno, împărtăşeşte, ca semnatar şi garant al acestui ultim tratat, anxietatea 
guvernelor francez şi belgian şi a asigurat Consiliul de întreaga sa colaborare în 
toate tentativele pentru a pune pe baze solide şi durabile pacea şi buna înţelegere 
dintre naţiunile Europei. Ministrul Afacerilor Străine francez, într-un discurs sobru şi 
concis, după ce a expus faptele cunoscute de toţi – denunţarea unilaterală a 
Tratatului de la Locarno şi violarea dispoziţiilor precise ale articolelor 2 şi 8 din 
acest tratat – a arătat că Guvernul francez, adresându-se Consiliului, a uzat mai 
puţin de un drept incontestabil decât s-a conformat unei datorii. Textul tratatului îl 
autorizează să ia de urgenţă măsuri brutale şi decisive; s-a abţinut pentru a nu 
adăuga un element de tulburare în situaţia europeană, dând tot respectul legii 
internaţionale, singurul mijloc de a menţine pace. S-a adresat Consiliului conform 
art. 4 din tratat, ca acesta să constate infracţiunea şi să recomande măsurile 
oportune, având încredere în imparţialitatea lui ca şi în voinţa puterilor garante de 
a-şi îndeplini datoriile ce vor rezulta din această constatare. Pentru a-şi justifica 
iniţiativa sa Guvernul german a invocat încheierea pactului franco-sovietic. 
Argumentele aduse au fost refutate atât de Guvernul francez, cât şi de puterile 
garante. Convenţia de arbitraj, încheiată în acelaşi timp cu Tratatul de la Locarno, îi 
prescria calea de adoptat: Germania n-a încercat cale arbitrală sau judiciară. 
Guvernul francez a propus şi acceptă şi astăzi ca Curtea Permanentă de la Haga să 
decidă dacă Tratatul de la 2 mai 1935 este sa nu compatibil cu Tratatul de la 
Locarno. 

În faţa repudierii unilaterale a unui tratat şi violării caracterizate de art. 43 şi 
44 din Tratatul de la Versailles, violare care, după texte, e calificată de act ostil, nu 
sunt în joc numai drepturile şi interesele Franţei: sunt în joc interesul păcii generale 
şi existenţa însăşi a Societăţii Naţiunilor. E de văzut acum dacă practica faptului 
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împlinit, dacă repudierea unilaterală a legămintelor liber şi solemn acceptate pot fi 
proclamate în Europa ca sistem politic, dacă tratatele pot fi modificabile după voia 
semnatarilor, dacă un guvern poate, exercitându-şi atotputinţa sa, să anuleze tot ce 
a subscris. Cum ar fi conciliabilă această metodă cu existenţa Societăţii Naţiunilor 
care face din observarea riguroasă a prescripţiilor dreptului internaţional şi din 
respectul scrupulos al obligaţiilor din tratate temelia cooperării între naţiuni şi 
garanţia păcii şi securităţii? Ce devine atunci securitatea colectivă, ce temei se mai 
poate pune pe acordurile internaţionale? Anul trecut, la 17 aprilie, Consiliul a 
condamnat această metodă aplicată de Germania şi a recunoscut necesitatea ca 
membrii Societăţii să se opună pe viitor, pe toate căile, la repudierea legămintelor 
care interesează securitatea popoarelor în Europa şi menţinerea păcii. Astăzi sunt 
aduse înaintea Consiliului fapte mult mai grave: revenind asupra deciziei sale, 
autoritatea Societăţii Naţiunilor ar fi iremediabil atinsă. Guvernul francez cere dar 
să se constate infracţiunea comisă de Germania la art. 43 din Tratatul de la 
Versailles şi să se invite secretarul general, conform art. 4 din Tratatul de la 
Locarno, să avizeze în acest sens puterile semnatare. Puterile garante vor fi astfel, 
în măsură să-şi împlinească obligaţiile de asistenţă, iar Consiliul va examina cum 
va trebui să sprijine această acţiune prin recomandările ce va adresa membrilor 
Societăţii. 

Preşedintele Consiliului belgian, într-o cuvântare rostită iar nu citită, a avut 
darul să impresioneze adânc Consiliul prin emoţia înfrânată ce respira din fiecare 
frază şi prin voinţa manifestată de a se menţine, în scurta să expunere, pe planul 
raţiunii, evitând cu îngrijire planul sentimentului. Unul din argumentele sale a făcut 
mare impresie asupra opiniei publice engleze: pretextul invocat de Germania pentru 
denunţarea unilaterală a Tratatului de la Locarno, problematica neconformitate a 
Pactului franco-sovietic cu acest tratat, nu poate fi invocat contra Belgiei, care e cu 
totul străină de acel pact; pentru Belgia e res inter alios acta213. Alt punct interesant 
din cuvântarea domnului van Zeeland este afirmarea că, cu toată denunţarea 
unilaterală a Tratatului de la Locarno, acesta subzistă încă: obligaţiile şi asigurările 
ce comportă pentru semnatari trebuie menţinute; tocmai acesta e rostul pactelor de 
acest fel, care sunt destinate să protejeze pe semnatarii fideli contra celor infideli. 
Tratatul de la Locarno trebuie, deci, aplicat în toată întinderea lui. Asupra acestei 
idei fecunde – care scapă, din nefericire, multora – avea să revină reprezentantul 
României în cuvântarea sa. Încă de la sosirea sa la Londra, în conversaţiile particulare 
cu principalii reprezentanţi, Domnia Sa se străduise a face să fie pricepută această 
idee, care, în cele din urmă, a fost recunoscută de toţi ca justă; ea figurează ca un 
punct fundamental în deciziile puterilor locarniene, de la 19 martie. Ministrul 
belgian a conchis, cerând şi el ca Consiliul să constate infracţiunea la tratat. 

Discuţia generală trebuie să continue în şedinţa următoare de luni, 16 martie. 
În vremea aceasta sosise răspunsul Guvernului german la invitarea de a participa la 
deliberările Consiliului. Răspuns în felul german, tinzând ca Guvernul Reich-ului 
                                 

213 Un lucru între altele (lat.). 
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să-şi impună legea şi voinţa sa Consiliului. Declarând că e gata să accepte, în 
principiu, invitaţia, se puneau două condiţii: 

a) Reprezentantul Germaniei să aibă, în discuţiile şi deciziile Consiliului, 
aceleaşi drepturi ca reprezentanţii celorlalte puteri din Consiliu; 

b) Guvernul german, restabilind suveranitatea Germaniei în zona renană, a 
legat acţiunea sa de propuneri concrete şi amănunţite cu scopul de a da o 
nouă garanţie de pace în Europa. Acţiunea sa politică constituie un tot ale 
cărui elemente nu pot fi disociate: Guvernul german nu poate participa la 
deliberările Consiliului decât dacă are certitudinea că puterile interesate 
sunt dispuse să intre imediat (alsbald) în negocieri asupra propunerilor 
germane. 

E uşor de priceput emoţia produsă de acest răspuns. Pentru orice spirit 
neprevenit era clar că a doua condiţie pusă de Reich era, în impertinenţa ei, cu 
desăvârşire inadmisibilă. Consiliul a avut să se pronunţe, în primul rând, asupra 
acestei chestiuni. A fost întâi o şedinţă privată, transformată apoi în şedinţă secretă, 
urmată seara târziu de o scurtă şedinţă publică. În şedinţa privată, preşedintele a 
comunicat o rectificare de traducere în răspunsul german: termenul alsbald, tradus 
immédiatement, ar trebui interpretat, după Guvernul german ca însemnând in due 
course or aussitôt que possible: rectificare ce nu făcea mai admisibilă condiţia 
a 2-a germană. Preşedintele mai era de părere că discuţia generală nu trebuia 
continuată înainte de a şti dacă Germania va fi reprezentată în Consiliu. 

Examenul răspunsului a continuat în şedinţă secretă. Din capul locului, 
preşedintele Flandin a arătat că acest răspuns constituie o fine de neprimire a 
invitaţiei. Prima condiţie – aceea a egalităţii de tratament, Germania având aceleaşi 
drepturi şi obligaţii ca şi ceilalţi membri ai Consiliului, putând participa la discuţie 
fără ca votul ei (ca şi al părţilor în conflict, Franţa şi Belgia) să intre în calculul 
unanimităţii – ar fi admisibilă, dar ea e anulată de a doua condiţie, care e excesivă, 
un adevărat Diktat tinzând, după denunţarea unilaterală a unui tratat, să impună 
deliberărilor Consiliu un cadru obligatoriu. Franţa nu o poate primi. După această 
declaraţie, preşedintele Bruce a încercat să facă o distincţie: prima condiţie priveşte 
Consiliul şi poate fi primită; a doua priveşte numai puterile semnatare ale 
Tratatului de la Locarno; le incumbă numai acestora să se pronunţe. 

Reprezentantul României, într-o intervenţie strălucită, pune chestiunea pe 
adevăratul ei teren, şi cuvântarea sa convinge Consiliul de calea ce trebuie urmată. 
Domnul Titulescu se ridică cu forţă contra distincţiei ce face preşedintele: 
răspunsul Germaniei în întregul lui interesează, deopotrivă, pe toţi membrii 
Consiliului, cum gestul german interesează nu numai puterile locarniene şi 
Consiliul, dar toţi membrii Societăţii Naţiunilor. Din punctul de vedere al 
procedurii, răspunsul german e o acceptare de formă şi un refuz de fond: prima 
condiţie ar fi acceptabilă, Germania poate veni înaintea Consiliului cu egalitate de 
drepturi şi datorii, dar a doua e inadmisibilă; nu rămâne decât ca Consiliul să treacă 
în şedinţă publică pentru a continua discuţia asupra flagrantei călcări de tratate. Din 
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punctul de vedere al fondului, gestul Germaniei de a denunţa unilateral un tratat ca 
şi propuneri de a substitui sistemul securităţii general cu pacte bilaterale, ceea ce 
înseamnă distrugerea art 16 din pact, interesează egal pe toţi membrii Societăţii, îi 
interesează atât pentru precedentul ce se creează, cât şi pentru cazul ce Societatea 
Naţiunilor face de respectul datorat tratatelor. România, ca şi Mica Înţelegere, nu 
se pot dezinteresa de asemenea chestiuni; ele nu aparţin numai semnatarilor de la 
Locarno. Admiţând condiţia a 2-a, ar însemna că aderăm cu toţii la teza germană, 
după care Tratatul de la Locarno a dispărut şi că suntem gata să umplem acest gol 
creat prin gestul german. Un tratat nu poate fi distrus printr-un gest unilateral. 
Locarno a fost creat tocmai în vederea unei asemenea eventualităţi şi, la drept 
vorbind, astăzi începe să existe, astăzi intră în vigoare. A primi negocieri fără să 
ştim ce devine acest tratat şi repudierea lui, ar însemna că ne asociem cu toţii la 
repudierea unilaterală a Reich-ului. Şi cum am putea negocia şi ne pronunţa în 
numele altor ţări, ca Lituania, Cehoslovacia, Olanda, tot atât de interesate? În tot 
cazul, nu un act unilateral poate impune o ordine de zi unei instituţii internaţionale; 
admiţând aceasta ar trebui să schimbăm şi vocabularul şi atunci discuţia ar însemna 
capitulare. 

Majoritatea membrilor Consiliului s-a pronunţat pe faţă pentru primirea 
primei condiţii, recunoscându-se Germaniei participarea la Consiliu în aceeaşi 
situaţie ca şi părţile reclamante, şi respingerea condiţiei a 2-a, asupra căreia 
Consiliul nu are cădere să dea nici o asigurare. Unii membrii ai Consiliului, destul 
de încurcaţi să susţină o teză scabroasă, au încercat, cu diverse subtilităţi, să 
salveze ceva din condiţia a 2-a germană. Aşa, de pildă, reprezentantul Turciei, în 
termeni destul de obscuri, a accentuat că rolul Consiliului e întreit: conservator al 
păcii, mediator, arbitru; că, deci, Consiliul, în baza unei sau alteia din aceste 
calităţi, ar putea considera propunerile hitleriste [sic!]. Delegatul chilian a făcut altă 
distincţie: negocierea asupra propunerilor germane aparţine puterilor locarniene, 
Consiliul poate ascultă însă propunerile germane. Dubioasă a fost şi intervenţia 
reprezentantului Poloniei, iar domnul Münch, reprezentantul Danemarcei, a 
încercat să introducă pe cale lăturalnică teza germană la discuţia asupra textului 
răspunsului Consiliului. Căzându-se de acord asupra principiului răspunsului, s-a 
păşit la redactare, care a fost destul de laborioasă din cauza diverselor observaţii 
prezentate de membrii care acceptaseră în silă părere majorităţii, observaţii pe care 
domnul Flandin le-a calificat, excedat fiind de lungimea şi inutilitatea discuţiei, 
drept bizantinisme. Textul adoptat în şedinţa secretă a fost citit, apoi, în şedinţă 
publică. Consiliul răspunde, astfel, la întrebările germane: 

1. Germania va participa la examenul înaintea Consiliului a chestiunii 
deduse de guvernele belgian şi francez în aceleaşi condiţii ca şi 
reprezentanţii celorlalte puteri garante, a căror situaţie, după termenii 
tratatului, este identică cu aceea a Germaniei, adică cu plin drept de 
discuţie, voturile acestor trei state nefiind numărate în calculul unanimităţii. 

2. În ce priveşte întrebarea a doua, nu aparţine Consiliului să dea Guvernului 
asigurările ce doreşte. 
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În aceeaşi şedinţă publică, domnul Flandin a depus, în numele guvernelor 
francez şi belgian, un proiect de rezoluţie pentru constatarea infracţiunii comise de 
Guvernul german, în felul cum se cere de art. 4, al. 2 din Tratatul de la Locarno. 

Discuţia urma să continue în şedinţa publică de la 17 martie, oricare ar fi fost 
răspunsul german la ultima telegramă. Ca de obicei, s-a început o şedinţă privată. 
Aici s-a asistat la o adevărată comedie. Se fixase ora 5 pentru ca germanii, 
eventual, să poată asista la şedinţă. Până la acea oră, niciun răspuns. Se decide 
atunci continuarea discuţiei. Telefon din partea Ambasadei germane, către 
secretarul general întâi, către preşedinte, apoi, că Guvernul german a primit să fie 
reprezentat. Preşedintele Bruce convoacă pe ambasadorul von Hoesch la Saint 
James şi-l întreabă dacă până la sosirea delegaţiei e dispus să asiste la şedinţă ca 
reprezentat or ca observator. Ambasadorul răspunde că n-are instrucţiuni în acest 
sens. Tocmai când Consiliul era gata să intre în şedinţă publică, soseşte şi 
telegrama Guvernului german, anunţând că ambasadorul von Ribbentrop îl va 
reprezenta în Consiliu şi că acesta se va găsi la Londra cu începere de joi dimineaţă 
(19 martie). Germania renunţase doar la a doua condiţie şi primea să ia parte la 
lucrările Consiliului. Preşedintele ar fi fost dispus să amâne şedinţa publică până la 
sosirea reprezentantului german. Însă domnul Flandin, susţinut de mai mulţi 
membri ai Consiliului, protestează contra acestei intenţii şi, în termeni mult mai 
aspri, arată că Consiliul nu poate fi la dispoziţia fanteziilor Guvernului german, 
care a avut destul timp şi mijloace să se facă reprezentat. Se trece, apoi, în şedinţă 
publică, unde continuă declaraţiile asupra chestiunii la ordinea zilei. 

Ministrul Afacerilor Străine al Turciei, Rüstü Aras, explică intervenţia sa 
dintr-o şedinţă privată precedentă şi caută să precizeze cele spuse cu privire la 
întreitul rol al Consiliului ca arbitru, ca garant al securităţii şi ca mediator. Tratatul 
de la Locarno îi încredinţează rolul de arbitru; Consiliul nu trebuie să renunţe la 
rolul său de, mediator şi garant, bineînţeles, după ce Franţa şi Belgia vor fi primit 
deplină satisfacţie asupra rezoluţie prezentate. 

Domnul Litvinov, în numele Sovietelor, a citit un lung şi aspru rechizitoriu la 
adresa Germaniei. Atacurile Guvernului hitlerist contra statului ce reprezintă îl 
îndreptăţesc, a afirmat comisarul poporului, să ia asemenea atitudine. Domnia Sa 
refutează pe rând toate argumentele specioase aduse de Guvernul german în 
justificare violării unilaterale a unui tratat şi a arătat că nimeni nu a ameninţat şi nu 
ameninţă Germania, faţă de care nimeni nu are revendicări teritoriale or o doctrină 
de agresiune ca cea expusă în Mein Kampf. Sovietele nu sunt opuse ideii de 
negocieri în vederea unei mari securităţi în Europa, dar bazele propuse de Hitler 
sunt inadmisibile: ele tind nu spre securitate, ci spre disocierea profundă a Europei. 
Admiţându-le, s-ar compromite definitiv organizarea păcii şi s-ar aduce cea mai 
gravă lovitură Societăţii Naţiunilor. Retragerea din Ligă, violarea brutală a 
tratatelor internaţionale, zgomotul săbiilor nu pot da unui stat privilegiul de a dicta 
Europei întregi condiţii de negocieri, de a-şi alege după plac pe cei cu care va 
negocia şi de a-şi impune propriul său plan de acord. Guvernul sovietic e dispus să 
participe la toate măsurile ce Consiliul ar adopta la propunerea puterilor de la 
Locarno. 
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Delegatul chilian, Edwards, a ţinut cel mai extraordinar discurs ce s-a auzit 
vreodată în şedinţele Consiliului. În fraze încurcate şi cu o lipsă de logică evidentă 
acest ambasador a pledat cu o teză pro-germană. Tratatul de la Locarno a atribuit 
Consiliului, zicea oratorul, obligaţii şi puteri adiţionale care nu figurează în pact şi 
pe care nu le solicitase. Prin retragerea Germaniei din Societate, Tratatul de la 
Locarno a încetat de a exista: totuşi, puterile interesate au făcut declaraţii solemne 
pentru a afirma că tratatul rămâne în vigoare. Competenţa actuală a Consiliului 
derivă numai din Tratatul de la Locarno şi din cererea a doi semnatari: niciun text 
din pact nu e invocat. Republica Chile nu e legată nici de Tratatul de la Versailles, 
nici de cel de la Locarno. Ca membru al Societăţii poate judeca în toată 
imparţialitatea. Se afirmă o violare de tratat; Germania o contestă, afirmând că 
tratatul a devenit caduc prin încheierea Pactului franco-sovietic. Contestaţia de 
ordin juridic: înainte să se pronunţe, Consiliul ar trebui să ceară un aviz consultativ 
Curţii de la Haga. Dacă Consiliul nu e dispus să urmeze această opinie, delegatul 
chilian va fi nevoit să se abţină de la votul asupra violării Tratatului de la Locarno. 

În şedinţa de la 18 martie, a continuat discuţia generală. Nici la această 
şedinţă nu a asistat un reprezentant german. Ambasadorul von Hoesch făcuse 
cunoscut preşedintelui că va fi imposibil, materialmente, delegaţiei germane să 
sosească înainte de 19 martie dimineaţa şi că Guvernul german găseşte inutil să 
delege alt reprezentant pentru o singură şedinţă, cea de la 18 martie. În această 
şedinţă s-au pronunţat mai multe discursuri. 

Pentru reprezentantul Marii Britanii, domnul Eden, infracţiunea la Tratatul de 
la Versailles e evidentă şi incontestabilă: Consiliul trebuie să o constate şi să o 
notifice puterilor semnatare ale Tratatului de la Locarno. Dar aceasta nu e singura 
funcţie a Consiliului: după art. 7 din acest tratat, Consiliul trebuie să vegheze la 
salvarea eficace a păcii lumii. Edificiul securităţii şi încrederii a fost serios 
zdruncinat în Europa. Grija fundamentală a Consiliului e să-l reconstruiască. 
Chestiunea prezentă nu interesează numai câteva ţări, ea interesează pe toţi cei ce 
doresc domnia dreptului şi respectul legămintelor contractuale. Actul Guvernului 
german e de natură să distrugă însuşi scopul ce a declarat că urmăreşte, adică 
stabilirea păcii şi întărirea încrederii între popoare. Infracţiunea sa, deşi evidentă, 
nu comportă în sine nicio ameninţare iminentă de ostilităţi şi nu implică acţiunea 
imediată prevăzută, în unele împrejurări, de Tratatul de la Locarno. Situaţia, cu 
toată gravitatea sa, deschide perspective, Consiliul va avea un rol indispensabil în 
opera ce se va întreprinde pentru menţinerea păcii pe baza respectului dreptului. În 
această operă de reconstrucţie şi organizare a securităţii în Europa Occidentală, 
Guvernul britanic va aduce întreaga sa colaborare. 

De la deschiderea sesiunii, reprezentantul Italiei, ambasadorul Grandi, 
păstrase în toate reuniunile, publice, private or secrete, cea mai mare rezervă şi 
discreţie. Trebuind, totuşi, să se pronunţe asupra chestiunii deduse înaintea 
Consiliului, a făcut o declaraţie, expunând, mai ales, situaţia contradictorie în care 
se află Guvernul italian în prezenţa actualului conflict. Cele patru puteri semnatare 
ale Tratatului de la Locarno au trebuie să recunoască violarea art. 43 din Tratatul 
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de la Versailles, constatare cu atât mai penibilă, cu cât e vorba de o mare putere a 
cărei colaborare e indispensabilă păcii şi prosperităţii Europei. Italia e deplin 
conştientă de legămintele şi răspunderile ce-i impun art. 4 din Tratatul de la 
Locarno şi le va rămâne fidelă. E evident, totuşi, că, în urma măsurilor de la 
Geneva, cu ocazia conflictului italo-etiopian, statele care le-au adoptat nu se pot 
aştepta din partea Italiei să aplice măsuri care ar fi incompatibile cu poziţia în care 
aceste state au pus Italia. „Je manquerais à mes responsabilités si je n’appelais pas 
l’attention du Conseil sur la contradiction qui existe entre la position d’un pays 
soumis à un régime de sanctions et la tâche de puissance garante qui lui 
appartient”. Una din cauzele care au dus la situaţia actuală este slăbirea bazelor 
politice ale Tratatului de la Locarno în urma deciziile şi măsurilor luate la Geneva. 
Acordurile de la Locarno însemnau pacea, colaborarea şi încrederea între puterile 
occidentale. În ultimele luni, pacea Europei „a été livrée à la merci d’un différend 
colonial qui aurait pu et dû être maintenu dans ses justes proportions”; din contra, 
acest diferend a fost lărgit până la punctul de a tulbura adânc viaţa politică şi 
economică a Europei. Italia, totuşi, e gata acum ca şi în ultimii 20 de ani să 
colaboreze la opera de securitate şi reconstruire a Europei. 

Ca de obicei, reprezentantul Poloniei, domnul Beck, a vorbit mai puţin despre 
chestiunea în dezbatere ca despre situaţia şi poziţia Poloniei. Intrarea efectivelor 
militare germane în zona demilitarizată e un fapt incontestabil, şi Consiliul trebuie 
să-l constate. Cât despre împrejurările în care faptul s-a produs, chestiunea ţine de 
aprecierea semnatarilor Pactului renan. Acesta n-a fost primit cu simpatie de 
Polonia, din cauza securităţii precare ce rezerva Europei Orientale. Graţie însă 
sforţărilor comune ale guvernelor francez şi polonez, alianţa care precedase 
acordurile de la Locarno a rămas şi rămâne în vigoare. Declaraţiile schimbate între 
Reich şi Polonia, în ianuarie 1934, au consolidat situaţia. Pactul de neagresiune cu 
Sovietele şi Protocolul de la Londra pentru definirea agresorului au întărit 
securitatea în Europa Orientală şi sunt expresia voinţei Poloniei de a menţine relaţii 
durabile de bună vecinătate cu vecinul de la Est. Polonia e pentru consolidarea 
relaţiilor normale între ţările europene, condiţie a securităţii Europei. Aceasta nu se 
poate realiza fără principiul pururea susţinut de Polonia, anume că interesele 
fiecărei ţări, oricare ar fi importanţa ei, nu pot face obiectul unei negocieri 
internaţionale fără participarea şi consimţământul interesatului. 

Domnul Barcia, ministrul Afacerilor Străine al Spaniei, recunoaşte infracţiunea 
comisă de Germania, ca şi faptul că aceasta n-a recurs, înainte de denunţarea 
unilaterală a tratatului, la căile arbitrale or judiciare ce-i erau deschise. Spania vede 
în respectul legămintelor internaţionale baza însăşi a vieţii internaţionale. Vede 
însă cu îngrijorare că se caută acum securitatea în armamente şi că obligaţiile de 
dezarmare din art. 8 din pact au fost neglijate sau suspendate. Progresul securităţii 
colective trebuie să depindă de colaborarea internaţională la toate etapele politicii. 
Se raliază la proiectul de rezoluţie franco-belgian. 

Se raliază la acest proiect şi reprezentantul Argentinei, domnul Ruiz-
Guiznau, pentru că republica ce reprezintă îşi fundează politica sa naţională pe 
principiul sfinţeniei tratatelor. 
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Domnul Münch, reprezentantul Danemarcei, ar fi primit cu bucurie să se 
ceară un aviz consultativ Curţii de la Haga, asupra punctului dacă Pactul franco-
sovietic e conform cu Tratatul de la Locarno, în cazul când părţile l-ar fi primit. E 
neîndoios că intrarea trupelor germane în zona renană e incompatibilă cu 
stipulaţiile tratatelor. E dispus, deci, să primească proiectul de rezoluţie aşa cum e 
formulat. Exprimă speranţa că negocierile ce vor urma după această sesiune a 
Consiliului vor aduce concilierea atât de necesară pentru pacea popoarelor şi 
sentimentul de securitate atât de dorit. 

Ca totdeauna, declaraţia reprezentantului României a fost ascultată cu cel mai 
viu interes şi a produs o considerabilă impresie. Textul declaraţiei domnului 
Titulescu a fost transmis la timp în întregime; mă voi mărgini să notez pasajele care 
au impresionat mai mult asistenţa. Întâi, faptul că declaraţia era făcută nu numai în 
numele României, dar în al întregii Mici Înţelegeri, organism care, după cuvintele 
oratorului, „are în domeniul securităţii colective state de serviciu, permiţându-i să 
amintească exigenţele acesteia cu autoritatea celor ce le-au suportat în interesul 
comunităţii internaţionale”. Cererile Franţei şi Belgiei interesează în cel mai înalt 
grad statele Micii Înţelegeri. Întâi, pentru că securitatea Franţei nu le poate fi 
indiferentă, al doilea pentru că repudierea unilaterală a tratatelor trebuie să aibă 
consecvenţe internaţionale, căci altfel se distrug temeliile imensei majorităţi a 
statelor a căror viaţă se fundează pe respectul legii; în sfârşit, pentru că toate aceste 
plângeri pun în joc tot sistemul securităţii colective. Dacă repudierea unilaterală a 
tratatelor ar fi acceptată fără urmări, s-ar sfârşi cu securitatea colectivă şi cu 
Societatea Naţiunilor; am intra într-o lumea condusă nu de forţa dreptului, ci de 
dreptul forţei. Dacă Societatea Naţiunilor ar legaliza faptul împlinit când e vorba de 
o violare aşa de flagrantă de tratate, când e vorba de un tratat care priveşte 
securitatea întregii Europe Occidentale şi de două ţări cu ecou internaţional aşa de 
răsunător ca Franţa şi Belgia, ce ar trebui să gândească despre eficacitatea Societăţii 
Naţiunilor ca instrument de păstrare a păcii lumii state mai puţin ilustre şi ce 
planuri îndrăzneţe ar concepe răsturnătorii ordinii internaţionale actual? Cu privire 
la noul plan de securitate propus de Reich, reprezentantul României declară că 
statele Micii Înţelegeri nu se opun la discuţia lui, dar aceasta trebuie să aibă loc la 
momentul oportun, adică după ce chestiunea prealabilă ridicată de guvernele francez şi 
belgian va fi găsit o soluţie satisfăcătoare. „Pentru noi, gestul Guvernului Reich-ului 
n-a atins întru nimic validitatea Tratatului de la Locarno. Mai mult, acest tratat fiind 
încheiat în vederea împrejurărilor care s-au produs, a intrat, de fapt, în vigoare de abia 
zilele trecute, şi acum e chemat să-şi realizeze toate efectele”. În numele statelor Micii 
Înţelegeri, reprezentantul României votează rezoluţia franco-belgiană propusă. 

Ultimul care a luat cuvântul în această şedinţă a fost reprezentantul Portugaliei, 
domnul Monteiro, care, constatând infracţiunea comisă, arată că ţara sa şi-a fundat 
de secole activitatea internaţională pe respectul dreptului şi inviolabilitatea 
tratatelor. Regretând infracţiunea comisă, speră că Consiliul va continua lupta 
pentru drept, veche cât omenirea şi că din această criză nu va ieşi o Europă mai 
divizată şi mai slăbită ca cea de astăzi. 
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La şedinţa următoare, în dimineaţa de joi, 19 martie, a luat parte, în sfârşit, şi 
reprezentantul Germaniei, ambasadorul von Ribbentrop. Lunga cuvântare a 
delegatului special al cancelarului Hitler nu a adus niciun element care să nu fie 
cunoscut din precedentele memorandum-uri sau discursuri de la Berlin. Teza germană 
a rămas aceeaşi: Tratatul de la Locarno a devenit caduc prin culpa Franţei, care a 
încheiat pactul cu Sovietele, pact de alianţă militară, destinat, mai ales, încercuirii 
Germaniei. Germania, în prezenţa acestei alianţe militare a celor două mai 
considerabile forţe din Europa, a fost nevoită să restabilească fără întârziere 
drepturile cele mai elementare ale oricărei naţiuni pentru a-şi garanta securitatea pe 
propriul teritoriu. Această temă a ocupat cea mai mare parte a discursului. Celelalte 
chestiuni au fost tratate de sus şi la iuţeală. Arbitrajul propus or Curtea de la Haga 
pentru conformitatea celor două tratate? Germania nu poate primi ca o chestiune 
pur politică să fie trimisă spre o soluţie judiciară. Refuz deci. Alt refuz pentru 
retragerea trupelor din zona renană: suveranitatea germană a fost restabilită în toată 
plenitudinea ei; e imposibil acum să fie redusă or restrânsă. Nici asupra propunerilor 
„constructive” din memorandum-ul de la 7 martie nu a insistat domnul Ribbentrop. 
Desigur, oferta de 25 de ani de pace a lui Hitler e istorică şi, probabil, unică în 
analele omenirii; oratorul nu are cuvinte să sublinieze importanţa acestor propuneri 
pentru secolele viitoare, dar ştie, în acelaşi timp, foarte bine că Consiliul nu e 
organul competent pentru a întreprinde studiul lor. Ca o concluzie oratorul a 
afirmat încă odată mai mult dorinţa de pace a poporului german şi de a colabora la 
stabilirea unei adevărate solidarităţi europene. Sunau straniu aceste cuvinte în gura 
reprezentantului lui Hitler, şi întreg discursul său a fost primit cu destulă răceală 
atât de Consiliu, cât şi de puţinul public prezent la şedinţă.  

În şedinţa de după amiază, în aceeaşi zi, a avut loc votul rezoluţiei propuse de 
reprezentanţii Franţei şi Belgiei formulată astfel: 

„Le Conseil de la Société des Nations,  
Sur la requête de la Belgique et de la France dont il été saisi le 8 Mars 1936:  
Constate que le gouvernement allemand a commis une contravention à 

l’article 43 du Traité de Versailles en faisant pénétrer et en installant, le 7 Mars 
1936, des forces militaires dans la zone démilitarisée par les articles 42 et suivants 
dudit Traité et par le Traité de Locarno; 

Invite le Secrétaire Général, par application de l’article 42 du Traité de 
Locarno, à donner sans délai avis aux puissances signataires dudit traité de la 
constatation qui vient d’être faite”. 

Au votat reprezentanţii în Consiliu în ordinea următoare: a) membrii 
Consiliului, cu excepţia preşedintelui şi părţilor la tratat; b) preşedintele Consiliului; c) 
puterile garante, fiind înţeles că voturile acestor puteri vor fi înregistrate, dar nu vor 
conta în calculul unanimităţii. Votul s-a făcut prin apel nominal. Au votat pentru 
rezoluţie: Argentina, Danemarca, Spania, Polonia, Portugalia, România, Turcia, 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Australia, Regatul Unit, Italia, Belgia, 
Franţa. A votat contra Germania. Chile s-a abţinut, iar reprezentantul Ecuadorului 
era absent. Prin urmare, rezoluţia a fost adoptată cu unanimitate, votul Germaniei 
neintrând în calculul unanimităţii. 



Institutul Diplomatic Român 

 490 

După vot, reprezentantul Germaniei a făcut o declaraţie destul de insolentă, 
arătând că Guvernul german ridică protestul formal contra acestei rezoluţii. 
Guvernul german, şi la spatele acestuia, poporul german sunt profund convinşi că 
rezoluţia adoptată de Consiliu nu va fi ratificată de istorie. Această declaraţie ar fi 
meritat un răspuns mai drastic ca cele câteva cuvinte mult mai blânde rostite de 
domnul Flandin, care s-a mărginit să amintească că nimeni n-are dreptul să-şi facă 
dreptate sieşi şi să reînnoiască declaraţia că Guvernul francez e dispus să deducă 
litigiul înaintea Curţii de la Haga. 

Conversaţiile dintre locarnieni, începute la Paris şi continuate tot timpul la 
Londra, în marginea Consiliului, au izbutit, după laborioase sforţări, la fixarea unei 
atitudini comune destul de satisfăcătoare. Rezultatul acestor deliberări a fost 
consemnat într-un important document, care a fost prezentat sub formă de white 
paper de către secretarul de Stat, Eden, Camerei Comunelor şi, în aceiaşi zi, la 20 
martie, comunicat Consiliului în şedinţă privată. Documentul, redactat la 19 martie, 
de reprezentanţii Belgiei, Franţei, Regatului Unit şi Italiei conţine trei părţi 
distincte: 1) Dispoziţii luate în comun de aceste patru puteri conţinând şi propuneri 
de făcut Guvernului german; 2) Proiect de rezoluţie propus Consiliului Societăţii 
Naţiunilor; 3) Textul unor scrisori de adresat de puterile garante (Marea Britanie şi 
Italia) puterilor garante (Belgia şi Franţa). 

I. Dispoziţiile comune conţin mai multe puncte de cea mai mare importanţă. 
Întâi, constatări de fapt şi de principiu, apoi propuneri de făcut Germaniei, 
măsuri de luat în comun pentru prezent ca şi viitor. Enumăr aceste puncte 
în ordinea de prezentare a documentului. 
1. Cele patru puteri iau act de rezoluţia Consiliului, constatând contravenţia 

Germaniei la art. 43 din Tratatul de la Versailles. 
2. Constată că acţiunea unilaterală săvârşită de Guvernul german în 

violarea Tratatului de la Locarno, fără să fi recurs la procedura 
prevăzută de acest tratat pentru reglementarea diferendelor este în 
contradicţie cu principiul fundamental al vieţii internaţionale care cere 
respectul scrupulos al tuturor obligaţiilor luate prin tratate şi impune 
că nimeni nu le poate modifica fără consimţământul celorlalte părţi 
contractante. Că, deci, prin acţiunea sa unilaterală, Guvernul german 
n-a putut să-şi atribuie niciun drept, iar fapta sa, introducând un nou 
element de tulburare în situaţia internaţională trebuie, cu necesitate să 
apară ca o ameninţare a securităţii europene. 

3. Declară că nimic din ce s-a produs înainte sau după violarea 
Tratatului de la Locarno nu poate dezlega pe semnatari de obligaţiile 
sau garanţiile lor: tratatul subzistă în întregime. Aceleaşi puteri se 
leagă de pe acum ca statele lor majore să intre în contact spre a 
prepara condiţiile tehnice în care se vor executa angajamentele ce le 
incumbă în caz de agresiune neprovocată. 

4. Invită Guvernul german să deducă înaintea Curţii de la Haga chestiunea 
incompatibilităţii presupuse dintre Pactul de asistenţă mutuală franco-
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sovietic şi Tratatul de la Locarno, luându-şi angajamentul să accepte 
ca definitivă decizia Curţii. Guvernul francez declară că a acceptat ca 
acea Curte să fie sesizată de chestiune. 

5. Decid să invite, printr-un demers comun, Guvernul german să primească 
următoarele dispoziţii provizorii: 
a) suspendarea oricărei trimiteri de trupe sau material de război în 

zona renană definită de art. 42 din Tratatul de la Versailles; 
b) menţinerea în starea anterioară zilei de 7 martie 1936 a forţelor 

paramilitare din aceeaşi zonă; 
c) nicio fortificaţie sau organizare de teren, nicio creare de teren de 

aviaţie în zonă. Guvernele belgian şi francez se angajează să 
suspende în aceeaşi perioadă orice trimitere de trupe în zona 
vecină frontierei comune între ţările lor şi Germania. 

6. Crearea unei forţe internaţionale compusă din detaşamente din 
armatele puterilor garante, care să staţioneze într-o zonă cuprinsă între 
frontierele belgo-germană şi franco-germană şi o linie situată la 20 de 
km spre est, adică în teritoriul german, zonă rezervată exclusiv 
ocupării acestor forţe internaţionale. O comisie internaţională va 
veghea la observarea acestor legăminte din punctele 5 şi 6. 

7. Luând act de propunerile germane din memorandum-ul remis la 
7 martie, guvernele sunt dispuse – dacă Germania acceptă propunerile 
anterioare – să examineze acele propuneri, să procedeze la revizuirea 
statutului Renaniei şi să stabilească pacte de asistenţă mutuală, 
deschise tuturor semnatarilor Tratatului de la Locarno şi destinate să 
le întărească securitatea. În ce priveşte cele patru puteri reprezentante 
la Londra, întărirea securităţii lor va consista, mai ales, din legăminte 
de asistenţă mutuală între Belgia, Franţa, Marea Britanie şi Italia – 
sau unele dintre ele –, din dispoziţii pentru a asigura, în caz de nevoie, 
intrarea în acţiune promptă a semnatarilor, şi din acorduri tehnice 
destinate să prepare măsurile care ar asigura execuţia eficace a 
angajamentelor luate. 
Importanţa acestor dispoziţii – dacă se ajunge la realizarea lor – este 
evidentă. Ele implică adevărate alianţe militare între Franţa şi Belgia, 
de o parte, şi Anglia or Italia, de alta, împreună acestea or fiecare în 
parte. Vom vedea, la examinarea scrisorii proiectate dintre puterile 
garante, că această alianţă ar avea, dacă se realizează, un caracter de 
reciprocitate. 

8. Cele patru guverne, ridicându-se deasupra chestiunii actuale şi 
urgente, se declară gată să întreprindă – ca răspuns la propunerile din 
memorandum-ul german – o operă constructivă mult mai vastă (Mă 
tem că, cu aceste propuneri, intrăm din nou în domeniul utopiei). Cele 
patru guverne sunt dispuse să sprijine în Consiliu convocarea unei 
conferinţe internaţionale a tuturor puterilor interesate, conferinţă cu 
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un întreit obiectiv: politic, militar şi economic. Prin urmare, conferinţa 
s-ar ocupa: 
a) De acorduri, organizând pe bază precisă şi eficace sistemul 

securităţii colective şi punând la punct condiţiile de aplicare a 
art. 16 din pact;  

b) De acorduri asigurând limitarea eficace a armamentelor; 
c) De aranjamente internaţionale pentru lărgirea relaţiilor economice şi 

organizarea schimburilor între popoare; 
d) Propunerile germane nr. 6 şi 7 din memorandum-ul de la 7 martie 

(pacte de non-agresiune cu statele de la estul Germaniei, inclusiv 
Lituania; întoarcerea Germaniei în Societatea Naţiunilor) şi 
sugestiile posterioare relative la Austria şi Cehoslovacia. 

II. Rezoluţiile de propus Consiliului. Puterile locarniene, considerând că după 
art. 7 din Tratatul de la Locarno puterile Consiliului sunt restrânse în ce 
priveşte misiunea Societăţii de a salvgarda paca lumii, ţinând seama şi de 
rezoluţia Consiliului de la 17 aprilie 1935, dată cu ocazia precedentei 
denunţări unilaterale a clauzelor unui tratat din partea Germaniei, 
rezoluţie care impune obligaţii membrilor Societăţii în caz de repudiere 
unilaterală a legămintelor care interesează securitatea popoarelor şi 
menţinerea păcii în Europa, au decis (punctul 9 din documentul comun) 
să sesizeze Consiliul, în virtutea art. 11 din pact, de acţiunea unilaterală a 
Germaniei, care apare ca o primejdie pentru securitatea europeană şi o 
ameninţare pentru pace [şi] să-i propună o serie de trei rezoluţii. Guvernul 
german ar avea facultatea să prezinte observaţiile sale. Aceste rezoluţii 
tind spre următoarele ţeluri: 
1. Constatarea din partea Consiliului, că Guvernul german, prin acţiunea 

sa unilaterală, n-a putut să-şi atribuie niciun drept; că această acţiune, 
introducând un nou element de tulburare în situaţia internaţională, 
trebuie să apară ca o ameninţare pentru securitatea europeană. Un 
comitet ce va fi desemnat, va propune măsurile practice de 
recomandat membrilor Societăţii. 

2. Invitarea Guvernului german să sesizeze Curtea de la Haga în 
chestiunea compatibilităţii Pactului franco-sovietic cu Tratatul de la 
Locarno, fiind înţeles că părţile se vor conforma îndată deciziei Curţii. 

3. Consiliul să ia act de declaraţia Belgiei, Franţei, Marii Britanii şi 
Italiei că menţin în vigoare, în ceea [ce] priveşte drepturile şi 
obligaţiile rezultând din Tratatul de la Locarno, ca şi comunicarea 
făcută de aceleaşi guverne asupra măsurilor ce vor lua cu privire la 
situaţia creată prin violarea zonei renane. 

III. Scrisorile puterilor garante către puterile garante. În cazul când sforţarea 
de consiliere încercată prin declaraţia comună nu ar izbuti, guvernele 
garante, adică Marea Britanie şi Italia, se obligă a asigura oficial, fiecare 
în parte, guvernele francez şi belgian individual: 
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1. Că vor examina împreună măsurile de luat spre a face faţă situaţiei 
noi astfel create; 

2. Că vor veni imediat în ajutorul guvernelor garantate, conform 
Tratatului de la Locarno, cu toate măsurile ce vor fi decise de comun 
acord; 

3. Că vor lua în consultare cu guvernele garante, toate măsurile practice 
în puterea lor pentru a asigura securitatea Franţei şi Belgiei contra unei 
agresiuni neprovocate: aceasta în schimbul asigurării de reciprocitate; 

4. Că în aceste scopuri un contact între Statele Majore ale statelor 
garante şi garantate se va stabili sau va continua. 

Acest important document a fost comunicat Consiliului în şedinţa privată de la 
20 martie. Cu acest prilej, s-a iscat o discuţie destul de confuză, mai mulţi membri 
cerând un termen destul de lung înlăuntrul căruia să consulte guvernele lor, spre a se 
putea pronunţa asupra documentului prezentat. Reprezentantul României a explicat 
atunci că documentul se compune din două părţi distincte: o serie de acorduri între 
puterile locarniene, care au fost comunicate Consiliului cu titlul de informaţie şi din 
deferenţă, acorduri asupra cărora Consiliul nu este chemat să se pronunţe ca să le 
aprobe or să le dezaprobe, şi un proiect de rezoluţie asupra căruia membrii Consiliului 
pot avea în cel mai scurt timp părerea guvernelor lor. Ceea ce interesează în primul loc 
e să se cunoască părerea Guvernului german asupra acordurilor puterilor locarniene: 
Consiliul nu trebuie să-şi piardă vremea în discuţii de procedură şi de dată. 

Domnul Eden a ţinut să precizeze rostul comunicării ce a făcut. Consiliul nu este 
încă sesizat în mod formal cu un proiect de rezoluţie; într-adevăr, reprezentantul Italiei, 
domnul Grandi, declarase cu puţin timp înainte că, deşi a colaborat la elaborarea 
textelor acestui document, nu are încă asentimentul definitiv al Guvernului său; deci 
comunicarea făcută este numai cu titlu de informaţie. Procedura cea mai nimerită ar fi 
să se amâne dezbaterile ca toate guvernele, cele direct interesate şi celelalte, să poată 
examina documentele. Cu toată această înţeleaptă invitaţie, discuţia asupra procedurii 
şi termenului a continuat destul. Reprezentantul Germaniei, prezent la şedinţă, 
preparase o declaraţie. Văzând confuzia ce domnea în discuţie, s-a abţinut a lua parte 
şi, în cele din urmă, şi-a strâns foile ce le pregătise şi le-a pus în buzunar. Şedinţa s-a 
amânat pentru luni, 23 martie, pentru ca, eventual, puterile locarniene să dea explicaţii 
complementare asupra acordurilor intervenite între ele; în acea zi, urma să se decidă 
asupra procedurii. 

Îndată ce acordurile puterilor locarniene au fost cunoscute, o reacţie s-a 
produs nu numai în Germania, ceea ce era de aşteptat, dar şi în presa şi opinia 
britanică, unde, din nenorocire, a trebuit să asistăm, în ultimul timp, la un val de 
francofobie şi la o recrudescenţă a vechii germanofilii engleze. Nu era lucru 
surprinzător să citim în presa germană dirijată (singura ce există, de altfel) că 
acordurile de la 19 martie sunt ieşite dintr-o imaginaţie morbidă, că sunt o 
neruşinare, că lovitura aceasta e neaşteptată din partea Angliei, că Guvernul 
britanic s-a lăsat speriat de ameninţările franceze, că ministrul Eden e condus şi 



Institutul Diplomatic Român 

 494 

dominat de domnul Flandin şi alte graţiozităţi. Dar şi presa engleză s-a arătat, în 
majoritatea ei, ostilă acestor acorduri, umilitoare şi inacceptabile pentru Germania. 
Ceea ce nu convenea opiniei publice engleze era tocmai lucrul esenţial din aceste 
acorduri, alianţa militară a Marii Britanii cu Franţa şi Belgia, în caz de agresiune 
neprovocată a acestora din partea Germaniei. Se manifesta din nou vechea 
repugnanţă britanică pentru angajamente precise în vederea unor ipoteze viitoare. 

O mişcare s-a produs şi printre unii membrii ai Consiliului. Reprezentanţii 
puterilor neutre, scandinavii, olandezii, finlandezii, la care s-au adăugat şi 
reprezentantul Spaniei, au avut, sub preşedinţia ministrului danez, Münch, membru 
al Consiliului, mai multe consfătuiri încă din ziua de 21 martie. Aceşti neutri 
găseau că era excesivă tendinţa puterilor locarniene de a se descărca asupra 
Consiliului de sarcina lor şi de a face pe aceasta să avalizeze propriile lor acorduri. 
Găseau că s-a făcut destul, în sensul Tratatului de la Locarno şi al pactului, 
aprobându-se rezoluţia care constata infracţiunea germană şi nu păreau dispuşi a 
merge mai departe în sensul rezoluţiilor propuse şi a se amesteca în noua 
întorsătură ce voiau locarnienii să dea conflictului cu Germania. De aceea, ridicau 
tot felul de obiecţii de procedură şi de fond, pe care domnul Münch a fost 
însărcinat să le prezinte delegatului francez, domnul Paul Boncour, şeful delegaţiei 
franceze, după plecarea lui Flandin. E drept că anteproiectul de rezoluţie putea 
ridica diverse obiecţii, în special, chestiunea sesizării Consiliului în baza art. 11 din 
pact, care pune o chestiune extrem de gravă, aceea a unanimităţii rezoluţiei. 

În această atmosferă tulbure a venit ziua de luni, 23 martie. Şedinţa anunţată 
pentru acea zi nu a mai avut loc; s-a amânat pentru a doua zi. Nu sosise încă – cum 
nu a sosit nici până acum – asentimentul Italiei la acordurile locarnienilor şi 
proiectul de rezoluţie, cum nu sosise nici răspunsul german. În aceeaşi zi, în şedinţa 
Comunelor, domnul Eden declarase că propunerile din acordurile locarnienilor nu 
sunt propuneri ne varietur214, ci baze la care se pot face, de către Germania, 
contrapropuneri. Interpretarea care nemulţumise Guvernul francez: preşedintele 
Flandin făcuse declaraţii în sens contradictoriu. Toate aceste împrejurări nu erau de 
natură să clarifice situaţia. Şi Consiliul nu era sesizat în mod formal cu un proiect 
de rezoluţie. Singurul lucru ce rămânea era ca Consiliul să se amâne şi să nu mai 
continue în acea penibilă incertitudine. Ceea ce s-a întâmplat în şedinţa de la 24 
martie. Precum a expus preşedintele la începutul şedinţei, Consiliul nu se găseşte 
de fapt sesizat de niciun document cerând o acţiune din partea sa şi atenţia nu i-a 
fost atrasă de niciun membru al Societăţii asupra vreunei stări de lucruri ca cea 
contemplată de art. 11 din pact. Fără discuţie s-a aprobat rezoluţia propusă de 
preşedinte, după care, Consiliul, mulţumind reprezentantului Regatului Unit de 
comunicarea documentelor din 14 martie 1936, apreciază că, date fiind conversaţiile în 
curs, orice acţiune din partea sa trebuie suspendată, invită guvernele interesate să-l 
ţină la curent cu mersul conversaţiilor şi decide să se întrunească din nou, îndată ce 
împrejurările vor arăta că examenul chestiunii poate fi reluat. Sesiunea extraordinară 
                                 

214 Să nu se schimbe (lat.) 
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nu a fost, astfel, închisă, ci numai amânată. S-a decis ca viitoarea şedinţă să se ţină 
la Geneva. 

În aceeaşi seară, s-a întors la Londra de la Berlin domnul von Ribbentrop, 
aducând răspunsul provizoriu al Guvernului german, cel definitiv şi „constructiv” 
trebuind să fie prezentat la sfârşitul lunii, adică după alegerile germane. Cum era de 
aşteptat, răspunsul era negativ asupra tuturor punctelor din acordul puterilor 
locarniene. (…) 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Antoniade  
[Note marginale:] 
În copie, la Cabinetul [sub]secretarului de Stat şi la Direcţia politică. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 334, f. 51–86 

347 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 024, din 3 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 19 321, din 6 aprilie 1936 

Raport lunar (martie 1936) 

Domnule Ministru, 

Am onoarea a înainta Excelenţei Voastre o recapitulare a principalelor evenimente 
de ordin intern şi extern, privitoare la Polonia, din cursul lunii martie 1936. (…) 

II. Situaţia la Danzig. Pe măsura desfăşurării politicii cancelarului Hitler, 
raporturile dintre Reich şi oraşul. liber iau o formă din ce în ce mai intimă. 
Gauleiterul naţional-socialist de la Danzig, Foerster, a fost ales în Reichstag, iar, 
sub o formă abia mascată, au loc acolo recrutări pentru armata germană. 

Se zice că Senatul danzighez va proceda în curând la dizolvarea Volkstag-ului, 
deoarece găseşte momentul propice pentru a încerca să obţină 2/3 din mandate. 

III. Situaţia externă. În primul moment al intrării trupelor germane în zona 
renană, domnul Beck a asigurat Guvernul francez de sprijinul fără rezervă al 
Poloniei. A adoptat o atitudine atât de hotărâtă în urma presiunii generalului Rydz-
Smigly. Lucrurile, luând o întorsătură mai liniştită, domnul Beck a revenit... (lipsă 
în text) la cunoscut Domniei Sale politică de „neutralitate”, şi atitudinea Domniei 
Sale în timpul negocierilor de la Londra a nemulţumit adânc pe francezi. 

Înţelegerea intervenită la timpul său între puterile locarniene, în afară de 
Germania, nu a fost bine primită în Polonia. Ea constituia pentru opinia publică 
polonă o reînviere a speritorii de acum trei ani: „pactul în patru”. A fost, deci, o 
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ocazie pentru domnul Beck să se erijeze în apărătorul Societăţii Naţiunilor, 
condamnând orice înţelegeri, în afară de căile prevăzute prin Covenant. 

Presa şi opinia publică oficială au fost destul de satisfăcute de dificultăţile 
întâmpinate de punerea în aplicare a acordului intervenit între puterile locarniene, 
în afară de Germania. 

Cu toate acestea, o bună parte din opinia publică şi-a dat seama că acest fel 
de a vedea lucrurile nu corespunde cu interesele Poloniei, şi unele ziare de opoziţie 
s-au declarat nemulţumite de atitudinea şovăitoare a Angliei. 

Gerantul Ministerului Afacerilor Străine leton, domnul Munsters, a venit în 
Polonia, în zilele de 30, 31 martie şi 1 aprilie, spre a înapoia vizita domnului Beck. 
S-a ajuns la semnarea mai multor acorduri, regulând diferite chestiuni privind 
Polonia şi Letonia. Se pare însă că conversaţiile din Varşovia nu au adus la o 
apropiere între punctele de vedere ale guvernelor celor două ţări în ce priveşte 
problemele internaţionale la ordinea zilei. 

IV. Relaţiile cu România. În ziua de 15 martie, a avut loc, în sale Primăriei 
din Varşovia, o serbare dată de societatea culturală „Petöfi”, cu ocazia aniversării 
revoluţiei ungare din 1848. (…) În faţa unui numeros publică, profesorul 
universitar polon Pajewski a ţinut un discurs în fond revizionist. 

În faţa indignării exprimate de presa noastră, Legaţia Poloniei a dat un 
comunicat, încercând să arate că serbarea a fost organizată pentru colonia ungară 
din Varşovia (serbări similare au avut loc şi în diferitele oraşe de provincie). (…) 

VI. Relaţiile economice cu România. Tratativele de la Bucureşti pentru 
încheierea unui nou aranjament comercial între România şi Polonia au fost 
întrerupte. Principala dificultate constă în insistenţa Guvernului polon de a menţine 
actuala societate de compensaţie. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Vişoianu 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 5, f. 278–282 

348 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 642, din 3 aprilie 1936, ora 00.18 
Înreg. la nr. 18 836, din 4 aprilie 1936 

Ministrul Iugoslaviei a fost însărcinat [de] la Belgrad să afle părerea Guvernului 
turc în legătură cu introducerea serviciului militar obligatoriu în Austria. Secretarul 
general al Ministerului Afacerilor Străine i-a răspuns că Guvernul turc nu şi-a 
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format încă părerea şi aşteaptă întoarcerea ministrului Tevfik Rüstü Aras. Personal, 
secretarul general crede că problema priveşte Mica Înţelegere. El crede că Ungaria 
şi Bulgaria vor imita exemplul Austriei, conform unui plan stabilit, probabil, 
dinainte. În privinţa Bulgariei, secretarul general a spus ministrului Iugoslaviei că, 
după părerea sa, spre a preveni un fapt îndeplinit ar trebui făcut un demers comun 
la Sofia, în care să se arate că Înţelegerea Balcanică nu acceptă anularea unilaterală 
a clauzelor militare, dar dacă Bulgaria oferă garanţii pentru securitatea frontierelor, 
Înţelegerea Balcanică ar fi dispusă să examineze chestiunea. Nu a precizat natura 
garanţiilor la care se gândeşte. Va consulta pe preşedintele Consiliului asupra 
acestei idei care ar urma apoi să fie propusă aliaţilor balcanici. 

Rog pe Excelenţa Voastră să binevoiască a-mi da instrucţiunile ce va socoti 
necesare. 

Filotti 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 174 

349 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, DIMITRIE GHIKA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 709, din 3 aprilie 1936, ora 14.00 
Înreg. la nr. 18 844, din 4 aprilie 1936 

Guvernul belgian, care împărtăşeşte şi susţine la Londra părerea Franţei, ca o 
adunare imediată a puterilor locarniene să aibă loc, consideră, totuşi, că sunt slabe 
şansele că acest punct de vedere va triumfa de opoziţia cercurilor engleze care 
vreau vacanţa Paştelui liniştită şi pretind că răspunsul Germaniei nu este 
respingerea totală, implicând automat, executarea deciziilor luate de comun acord 
la Londra. 

În privinţa locului adunării eventuale, Guvernul belgian n-a fost sesizat, 
primeşte Bruxelles. 

Ghika 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; la Londra, domnului ministru Titulescu; Dir. politică; 4.IV.1936; 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Belgia, vol. 5, f. 29 
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350 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 052, din 3 aprilie 1936, ora 14.04 
Înreg. la nr. 18 815, din 3 aprilie 1936 

Reluarea parităţii militare printr-un act unilateral ungar pare mai puţin 
iminent decât s-a putut presupune ieri. 

În Comisia Afacerilor Străine, Kanya, întrebat de un deputat socialist dacă 
Ungaria se pregăteşte să urmeze exemplul Austriei, a dat un răspuns negativ, iar 
Gömbös, subliniind dreptul Ungariei la egalitate, a dat de înţeles că nu a sosit încă 
momentul pentru realizare. Aici domneşte azi părerea că totul se dezvoltă după un 
plan stabilit la Roma, care prevede însă pentru Ungaria un ritm mai încet. 

Grigorcea 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra (telefonată), domnului Titulescu. 3.IV.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Ungaria, vol. 8, f. 67 

351 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, MIHAIL MITILINEU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 530, din 3 aprilie 1936, ora 14.10 
Înreg. la nr. 18 818, din 3 aprilie 1936 

Ca urmare la telegrama mea nr. 518215.  
Consiliul de Miniştri întrunit ieri a fost de părere că protestele în scris de 

făcut de Mica Înţelegere să fie prezentate Guvernului austriac în comun de cei trei 
miniştri ai Micii Înţelegeri şi să aibă texte analoage. Domnul Krofta a redactat 
însuşi textul proiectului cehoslovac, care a fost apoi aprobat de domnul Beneš şi 
comunicat la Bucureşti şi Belgrad prin legaţiile cehoslovace. 

Mitilineu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra (telefonată), domnului ministru Titulescu; 3.IV.1936; 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 11, f. 129 
                                 

215 Vezi documentul nr. 341. 
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352 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, DIMITRIE GHIKA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 610, din 3 aprilie 1936, ora 14.45 
Înreg. la nr. 18 842, din 4 aprilie 1936 

Relativ la decizia Austriei în chestiunea serviciului militar, Guvernul belgian 
nu are informaţii speciale deocamdată; faţă de temerea cercurilor iugoslave, ca nu 
cumva această violare a Tratatului de la Saint-Germain să fie urmată de reîntoarcerea 
lui Otto de Habsburg, cu consimţământul Guvernului austriac, secretarul general al 
Ministerului Afacerilor Străine m-a asigurat că Belgia supraveghează pe Arhiduce 
şi anturajul său. 

Ghika  
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Londra (telefonată), domnului ministru Titulescu; 3.IV.1936.  

AMAE, Fond 71 Belgia, vol. 5, f. 28 

353 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Londra 
T. nr. 78, din 3 aprilie 1936, ora 18.35 
Înreg. la nr. 18 839, din 4 aprilie 1936 
Strict confidenţial. 

Numai pentru Majestatea Sa Regele şi primul ministru. 
Dacă Iugoslavia, prin atitudinea ei în timpul din urmă, n-ar fi dat impresia că 

Mica Înţelegere nu prezintă aceeaşi unitate în acţiune ca în trecut, cancelarul 
Austriei n-ar fi obţinut binecuvântarea Romei pentru a proceda la introducerea 
serviciului militar obligatoriu şi ar fi cerut a intra în negocieri cu noi, negocieri de 
al căror rezultat era cu atât mai sigur, cu cât ştia că Austria are sprijinul Marilor 
Puteri. Într-adevăr, greşit sau nu, se consideră de către Marile Puteri că reînarmarea 
Austriei este justificată de ameninţarea Anschluss-ului şi are ca scop menţinerea 
independenţei statului. Atât de adevărat este că s-a creat o impresie defavorabilă de 
pe urma politicii iugoslave, încât la dejunul pe care mi l-a oferit ieri Eden, Sir 
Austin Chamberlain şi Churchill nu s-au sfiit a ataca responsabilitatea Iugoslaviei 
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şi s-o acuze de o nouă orientare în politica ei externă, ea favorizând aproape făţiş 
Anschluss-ul. Bineînţeles, că am luat apărarea Iugoslaviei, arătând că atitudinea ei 
este mai mult dictată de instinctul ei de conservare împotriva Romei, decât de 
dorinţa de a se asocia cu Berlin. Nu pot însă să-mi ascund că Iugoslavia a făcut 
anumite greşeli [de] pe urma cărora pătimim azi cu toţii. Astfel, când la 3 martie, 
am cerut pe baza informaţiilor lui Stoica, la Ankara, Atena, Belgrad să facem un 
demers preventiv împotriva posibilităţii introducerii serviciului obligatoriu în 
Bulgaria, Atena şi Ankara au fost de acord, dar Belgradul a răspuns că informaţia 
nu este destul de sigură şi că este preferabil să discutăm chestiunea la viitoarea 
întrunire a Înţelegerii Balcanice. La 4 mai? Ce valoare mai are demersul preventiv 
propus de mine la 3 martie? De asemenea, când Tevfik Rüstü Aras, la Londra, la 
24 martie, a voit să ceară autorizaţie de la Consiliul Societăţii Naţiunilor de a 
reînarma Strâmtorile, am avut toate greutăţile din lume să-l conving că, pe urma 
gestului lui, Austria, Ungaria şi Bulgaria vor profita şi vor repudia şi ele clauzele 
militare care nu le convin. 

Important este însă că mie mi-a arătat Tevfik Rüstü Aras rezoluţia ce vroia a 
prezenta, numai în momentul în care intra în şedinţă, pe când a discutat cu 
reprezentantul Iugoslaviei, Purić, cu o zi înainte, şi a obţinut aprobarea. 

Proiectul de rezoluţie a lui Tevfik Rüstü Aras a fost distribuit membrilor 
Consiliului, deci, deşi n-a fost formal propus, a ajuns la cunoştinţa tuturor. De 
altfel, Tevfik Rüstü Aras nu ascunde că doar a amânat numai decizia sa. 

Spun toate acestea pentru a arăta lipsa de orientare politică a unora din aliaţii 
noştri, atunci, mai ales când vrăjmaşii noştri ştiu atât de bine ce vor şi îşi execută 
cu atâta precizie programul. 

Toate cele ce preced sunt spre ştiinţa noastră internă. 
Bineînţeles, că trebuie răspuns Guvernului iugoslav că suntem de acord a 

protesta alături de ei la Viena. Dar pentru ca Guvernul iugoslav, de la 15 aprilie 
1935, şi comunicatul de la Bled216 din august trecut, paragraful 4, să-mi permită să-
i amintesc şi eu acordul dintre mine şi Jeftić, din 26 martie 1935, aprobat în scris de 
Beneš, şi în care spunea „cum există o mare diferenţă între cazul Germaniei şi 
acela al Austriei, Ungariei şi Bulgariei, repudierea unilaterală a clauzelor militare 
ale tratatelor de către una din aceste ţări, ameninţă atât de mult interesele Micii 
Înţelegeri încât aceasta trebuie să mobilizeze şi să treacă fruntariile”. Este dispusă 
Iugoslavia să mobilizeze? Este dispusă Iugoslavia să ia aceleaşi măsuri împotriva 
Ungariei şi a Bulgariei ca împotriva Austriei? Văd că Iugoslavia nu propune 
aceasta şi ştiu că Beneš, în urma celor petrecute între Germania, Anglia şi Franţa 
nu voieşte aceasta. În aşteptarea lămuririi chestiunii mobilizării de către Iugoslavia 
şi Cehoslovacia, observ că nici protestele platonice nu au nici un rost pentru că 
dacă, greşit sau nu, înarmarea Austriei poate fi considerată ca un act de legitimă 
apărare, acelaşi gest din partea Ungariei şi Bulgariei nu ar putea avea aceiaşi 
semnificaţie, nimeni neameninţând fruntariile acestor ţări. 
                                 

216 Vezi nota 16, documentul nr. 15. 
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În ceea ce mă priveşte, personal, cred că la repudierea unilaterală a clauzelor 
bazate pe inegalitate din partea Germaniei, Austriei, Ungariei şi Bulgariei trebuie 
să răspundem şi noi prin gesturi analoage, am putea spune, de pildă, că atâta vreme 
cât vor fi suspendate clauzele militare din Tratatul de pace, suspendăm şi noi 
clauzele referitoare la Tribunalul mixt şi la Tratatul minorităţilor. Ştiu că din punct 
de vedere internaţional efectul va fi foarte prost, dar mai ştiu că, dacă atâtea state 
îşi fac o regulă din a pune exigenţele [lor] opiniilor internaţionale, nimeni nu va 
putea, cu dreptate să ne azvârle piatra pentru că sub formă de ripostă am făcut şi 
noi odată la fel. Din nefericire, Tratatul minorităţilor este strâns legat de 
recunoaşterea graniţelor noastre, şi chestiunea trebuie studiată cu mare atenţie 
pentru ca să nu vedem repudiat întregul Tratat de la Trianon. Cum chestiunea 
trebuie nu numai studiată, dar asupra ei trebuie să intervină un adâncit schimb de 
vederi între membrii Înţelegerii Balcanice şi Micii Înţelegeri întrucât aceste măsuri 
trebuie luate de toţi la un loc, cred că în convorbirile noastre cu miniştrii acestor 
state trebuie să schiţăm aceste idei şi, în consecinţă, demersul nostru la Viena şi, 
eventual, la Budapesta şi Sofia trebuie să cuprindă nu numai un protest, dar şi 
anunţarea categorică că măsurile ce vom lua pentru apărarea intereselor vor fi puse 
în vigoare după viitoarea întrunire a Înţelegerii Balcanice şi a Micii Înţelegeri. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 48–53 

354 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 430, din 3 aprilie 1936, ora 19.35 
Înreg. la nr. 18 837, din 4 aprilie 1936 
Confidenţial. 

Madariaga a scris Guvernului din Roma, cerând a desemna delegatul în 
vederea lucrărilor Comitetului de XIII. Palazzo Chigi a răspuns afirmativ. Eric 
Drummond crede că Madariaga face o greşeală nevenind personal la Roma, unde, 
singur, contactul direct cu Mussolini ar putea da rezultate. Ambasadorul Angliei 
consideră acum situaţia Abisiniei foarte critică. Crede însă că negocierile vor fi 
grele dacă Italia va cere şi ridicarea sancţiunilor şi revizuirea procesului de la 
Geneva. Sancţiunile vor putea înceta dacă negocierile pentru [pace] duc la 
rezultate, dar condiţionarea păcii de anularea hotărârii Consiliului Adunării, care au 
declarat Italia agresoare ar întâmpina o rezistenţă unanimă în opinia publică 
engleză. Insistenţa Franţei de a ridica sancţiunile în momentul de faţă ar fi rău 
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privită în Anglia şi ar putea duce la disentimente [sic!] între cele două ţări. Cât 
despre procedura negocierilor, Eric Drummond crede că astăzi numai o pace 
bilaterală între Italia şi Negus ar fi de natură a salva faţa Ligii. Ar fi o soluţie de 
compromis între părţi de care Liga s-ar mărgini a lua act. În ce priveşte ocuparea 
Gondarului şi a regiunii Lacului Tsana, ambasadorul Angliei o consideră ca o 
necesitate strategică pentru Italia. Londra nu îi atribuie o importanţă politică, deşi 
afectează zona engleză şi încheierea păcii. Crede că Mussolini îşi va respecta 
angajamentele din 1906 şi 1925 faţă de Anglia. 

Relativ la noile propuneri ale lui Hitler, ambasadorul Angliei crede că oferta 
necondiţionată a Germaniei de a intra în Liga Naţiunilor este un element suficient 
spre a face discuţiile posibile. După el, contradicţia între propunerile de pace 
bilaterale şi sistemul de securitate colectivă al Ligii este numai aparentă. Cea de-a 
doua nu exclude pe cele dintâi, iar dacă Germania nu intră în Ligă, acceptă, 
implicit, regimul pactelor. Pe de altă parte, în scurt timp, Marea Britanie, mai bine 
înarmată, va fi în măsură a fi cheia de siguranţă. Astfel, Eden a asigurat pe Beck că 
Marea Britanie va sprijini armat Polonia în caz de agresiune, ceea ce mi-a fost 
confirmat şi de ambasadorul Poloniei. Relativ la participarea Italiei la 
aranjamentele renane, Drummond a fost şi el informat de Suvici că italienii vor 
trimite delegat la reuniunea puterilor de la Locarno, dar nu vor fi reprezentaţi la 
dezbaterile de State Majore. Drummond consideră gravă chestiunea restabilirii 
serviciului militar obligatoriu în Austria şi este convins că italienii au fost avizaţi în 
prealabil, în ciuda asigurărilor cercurilor oficiale. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Londra, domnului ministru Titulescu; Dir. politică; 4.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 130–132 

355 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VASILE STOICA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 983, din 3 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 19 067, din 4 aprilie 1936 
Confidenţial. 

Decretarea serviciului militar obligatoriu în Austria e privită aici cu o 
extraordinară bucurie. După loviturile lui Hitler contra Tratatului de la Versailles, 
hotărârea Guvernului austriac e considerată de către lumea bulgară ca prima 
lovitură gravă a tratatelor care încătuşează ţările mici învinse şi ca începutul 
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desfiinţării Tratatelor de la Saint-Germain, Trianon şi Neuilly. Cercurile militare şi 
cele fără răspundere îşi manifestă deschis sentimentul acesta; cercurile 
guvernamentale însă îl ascund – mai ales faţă de noi – sub masca unei obiective 
rezerve. Cum ieri se zvonise că se va face o manifestaţie de simpatie la Legaţiile 
Germaniei şi Austriei, Guvernul a luat măsuri pentru împiedicarea oricărei 
încercări de acest fel şi a dublat patrulele de poliţie călăreaţă pe străzi. În acelaşi 
timp, Guvernul a interzis, deocamdată, comentarea evenimentului în presă. 
Satisfacţia ziarelor se reflectă numai în titlurile ştirilor (Alarmă în Belgrad şi în 
Bucureşti, Ungaria dă ajutor Austriei) şi în felul cum sunt redactate fictivele lor 
„telegrame particulare”, a căror publicare, de altfel, trece prin severă cenzură. 

„Utro”, sub forma unei „telegrame particulare”, spune: „Presa maghiară 
salută cu entuziasm restabilirea serviciului militar obligatoriu în Austria. Ziarele 
subliniază că Ungaria nu va rămâne în urmă, ci va urma exemplul Austriei. 
Protestele Micii Înţelegeri, mai ales ale Cehoslovaciei şi Iugoslaviei, n-au nici o 
importanţă. După încheierea alianţei dintre Italia, Austria şi Ungaria, Mica Înţelegere 
nu mai poate face Austriei nimic”. 

Părerea generală este că decizia Austriei e luată de acord cu Italia. 
Este sigur că elementele militare vor căuta să facă presiune asupra 

Guvernului ca să urmeze aceeaşi cale, dar că Kioseivanov, prudent, va rezista 
acestei presiuni şi nu va admite un astfel de gest nesocotit, care ar înrăutăţi relaţiile 
Bulgariei cu vecinii săi. 

În orice caz, moralul revizioniştilor s-a ridicat mult. Atenţia Guvernului şi a 
cercurilor politice este îndreptată spre deciziile ce va lua Mica Înţelegere. Aceste 
decizii vor influenţa şi atitudinea Bulgariei. 

Stoica 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului; în copie, MSR şi Pr. Cons.; în copie, la Londra, domnului 
ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 54–55 

356 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 855, din 3 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 34 091, din 19 iunie 1936 

O aprinsă convorbire între ministrul Afacerilor Străine al României şi domnul 
Venizelos 
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Domnule Ministru, 

Ziarul „Anexartitos” – care primeşte mereu sume însemnate de bani de la 
Roma – a publicat ieri un scurt articol, în care arată că boala care a pricinuit moartea lui 
Venizelos e datorată unei aprinse convorbiri avute la Paris cu Excelenţa Voastră. 

Iată cuprinsul acestui articol: 
„Suntem în stare să ştim, din izvor care nu încape nici o dezminţire, că 

moartea lui Elefterie Venizelos nu este datorată gripei sau umflării arterelor, de 
care suferea de multă vreme, ci în urma unui atac pe care l-a suferit după o vie 
convorbire ce a avut-o cu un ministrul al Afacerilor Străine al unei puteri balcanice. 
Dar să lăsăm să vorbească faptele, aşa cum s-au întâmplat: 

După lovitura lui Hitler în Renania, s-au adunat la Geneva miniştrii 
Afacerilor Străine ai puterilor balcanice – în afară de cel al Elladei, după cum este 
cunoscut – unde, după consfătuirea lor, domnul Titulescu, care prezida acea 
consfătuire, vorbind în numele Înţelegerii Balcanice, a făcut acea renumită declaraţie 
despre sprijirea Franţei din partea statelor Înţelegerii Balcanice, în cazul unui 
război cu Germania. 

Această declaraţie a scos din sărite pe Venizelos – care urmărea în chip 
deosebit mersul stării politice internaţionale, după ocuparea Renaniei –, şi în ziua 
următoare s-a grăbit să întâlnească pe domnul Titulescu, care sosise la Paris. 
Întâlnirea a avut loc, fiind de faţă şi domnul Herriot. Veneratul om politic elen a 
cerut să afle de la domnul Titulescu cum acesta lega de mai înainte atitudinea 
Elladei şi, apoi, cu ce drept a convocat consfătuirea miniştrilor statelor balcanice, 
de vreme ce încetase demult să fie preşedintele Înţelegerii Balcanice. 

Convorbirea dintre cei doi oameni politici a urmat cu o voce aprinsă şi, într-o 
clipă, lovind cu pumnul în masă, Venizelos a spus: «Cum încercaţi, domnule 
Titulescu, să amestecaţi Ellada, ţară curat mediteraneeană, în înfăptuiri şi conflicte 
în afară de Balcani? Eu nu voi îngădui să se surpe o clădire pentru care m-am 
căznit atât de mult».  

După aceste cuvinte, Venizelos a ieşit şi, întorcându-se acasă, a întocmit şi 
trimis acea cunoscută scrisoare către domnul Demertzis, în care arată că starea 
Elladei este foarte îngrijorătoare. 

Seara, Venizelos a suferit un nou atac, care i-a slăbit starea sa şi l-a trimis în 
groapă”. 

Binevoiţi, va rog, domnule ministru, a primi asigurarea preaînaltei mele 
consideraţii. 

Langa-Răşcanu 

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 6, f. 79–80 
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357 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 678, din 3 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 19 307, din 6 aprilie 1936 

Domnule Ministru,  

Denunţarea Tratatului de la Locarno şi reocuparea zonei demilitarizate 
constituia una dintre etapele bine stabilite ale politicii germane. Politica de 
descătuşare de ultimele sarcini ale Tratatului de la Versailles, politică de prestigiu, 
şi, în ultimul rând, politică de realizare a unui maxim de forţă militară pe teritoriul 
naţional, în concepţia conducătorilor Reich-ului, ea nu se putea realiza decât prin 
metoda brutală a faptelor împlinite. 

Încă de anul trecut, când la 16 martie s-a reintrodus serviciul militar 
obligatoriu în Germania, am semnalat Excelenţei Voastre că problema provinciilor 
renane era înscrisă la ordinea zilei. Nu mai putea încape nicio îndoială, că, cu 
toatea asigurările prudente ale Guvernului, care aştepta numai un concurs favorabil 
de împrejurări, scadenţa era apropiată. Astăzi, când a trecut aproape o lună de la 
actul de la 7 martie, nu putem să nu ajungem la concluzia că acest moment a fost 
ales cu multă judiciozitate, şi că rezultatul urmărit de Guvernul de la Berlin, pentru 
moment cel puţin, pare a fi fost atins. Nu este încă cu desăvârşire clarificat, care a 
fost elementul determinant pentru cancelarul Hitler de a precipita evenimentele şi 
de a denunţa cu atâta grabă, în memorabila şedinţă a Reichstag-ului, de la 7 martie, 
Pactul de la Locarno. Cred însă că în afară de factorul economic şi politic intern, un 
element de ordin militar şi două de ordin european au determinat executarea fără 
întârziere a reocupării Renaniei: 

1. Elementul de ordin militar pare a fi următorul: întreaga organizare a 
armatei franceze, după război, se întemeia pe principiul războiului defensiv.  

Ademenite de ideologia wilsoniană şi fascinate de idealul servit de Liga 
Naţiunilor, guvernele franceze succesive au orientat întreaga pregătire a armatei lor 
spre unicul obiectiv al apărării solului naţional, neglijând cu desăvârşire ipoteza 
războiului ofensiv. Domnul Hitler ştia acest lucru. Domnia Sa mai ştia, de 
asemenea, că în urma atitudinii aliaţilor Franţei – care declinaseră primejdioasa 
onoare de a juca rolul de jandarmi în Europa Centrală, declarând că „armatele lor 
nu se vor găsi decât acolo unde se vor găsi armatele franceze” –, Statul Major 
francez se hotărâse să-şi revizuiască doctrinele şi pregătirea. Această operaţiune nu 
se putea realiza însă dintr-o zi într-alta. Punerea la punct a ipotezei unei campanii 
dincolo de graniţele franceze nu era încă desăvârşită (la Statul Major german se 
afirmă că la 7 martie nici nu era începută). Trebuia, deci, profitat de această 
insuficienţă militară a Franţei cât timp nu era prea târziu. Dacă Germania s-ar fi 
angajat într-o lungă negociere diplomatică (şi mă refer asupra acestei chestiuni şi la 
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declaraţiile făcute subsemnatului de domnul von Neurath, în ziua de 11 martie 
trecut), armata franceză ar fi avut timp să se reorganizeze, şi o lovitură în Renania, 
de felul celei din 7 martie, devenea o operaţie cu mult prea aleatorie pentru Reich. 

2. Conversaţiile purtate în ultimul timp cu domnul Mussolini şi care nu 
înregistraseră un progres simţitor în colaborarea dintre cele două ţări, lăsaseră însă 
impresia, în cercurile germane, că intransigenţa Ducelui faţă de Societatea 
Naţiunilor era în scădere. În locul unui conflict şi mai acut, cu toate gravele lui 
consecinţe, între Londra şi Roma se ivea pespectiva unor negocieri pe baza 
propunerilor Consiliului Ligii. Criza europeană, la adăpostul căreia Germania putea 
netulburată realiza o politică de fapte împlinite, s-ar fi găsit astfel înlăturată. 

3. Pe de altă parte, colaborarea care se stabilise între domnii Flandin şi Eden, 
părea să obţină rezultate din cele mai concrete. Auswärtiges Amt fusese informat 
că ministrul britanic al Afacerilor Străine era pe punctul de a ceda argumentelor 
colegului său francez şi de a da o nouă garanţie Franţei, tocmai pentru eventualitatea 
violării zonei renane. S-ar fi compensat colaborarea franceză în Mediterană cu o 
nouă garanţie engleză pentru statu-quo-ul continental. 

Spre a evita, astfel, o clarificare a situaţiei europene, cât şi o eventuală 
reconstruire a frontului de la Stresa, şi pentru a preîntâmpina, în acelaşi timp, o 
nouă legătură anglo-franceză, Guvernul Reich-ului a bruscat evenimentele, însoţind 
denunţarea juridică de la 7 martie de imediata ocupare militară a zonei neutralizate. 

Încurajată de lovitura Germaniei şi de criza europeană, care părea că slăbeşte 
presiunea exercitată împotriva ei, Italia, la rândul său, adoptă o atitudine echivocă, 
menită să încurajeze instransigenţa Germaniei şi să sporească complexitatea 
situaţiei politice. 

Pe de altă parte, Guvernul britanic, surprins de rapiditatea faptului împlinit şi 
de propunerile germane, care se produceau simultan; purtat pe valurile contradictorii 
ale opiniei sale publice pare încă şi azi în căutarea unei atitudini şi a unei politici. 

Dacă actul militar de la 7 martie se adresează Belgiei şi, mai ales, Franţei, 
Memorandum-ul şi „propunerile de pace” ale domnului Hitler erau făcute în 
special pentru uzul Marii Britanii. Germania a contat în această înlănţuire de 
evenimente, pe două elemente, care, de altfel, s-au verificat: 

1. După cum arătam mai sus, pe inaptitudinea Franţei de a întreprinde o 
acţiune ofensivă, întreaga ei organizaţie militară fiind fiind aşezată pe bază 
defensivă cu scopul unic al apărării teritoriale. Pe deasupra oricărei reacţii a 
conducerii sale politice sau chiar a opiniei publice, Reich-ul ştia cu precizie că 
judecata rece a Statului Major francez avea să împiedice orice acţiune dincolo de 
hotarul Reich-ului. 

2. Pe efectul magic şi paralizant pe care propunerea germană de a reveni la 
Geneva şi de a colabora, eventual, la un sistem de garanţie colectivă a păcii 
occidentale, urma să-l aibă asupra unor membrii ai Cabinetului ca şi asupra 
maselor britanice. Permanenta tendinţă engleză de a putea concentra în jurul 
Societăţii Naţiunilor şi aceasta numai pentru Occident, constituiau o realitate vie pe 
care diplomaţia germană a cunoscut-o şi a utilizat-o. 
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Liniştită astfel din partea reacţiilor franceze, politica germană s-a concentrat, 
mai ales, în jurul problemei britanice, urmând unui singur comandament: a păstra 
contactul cu Londra, a contrui formule cât mai simpatice sentimentului britanic, a 
nu ceda, în fond, nimic şi a avea, totuşi, aparenţa de a aduce, de fapt, o contribuţie 
decisivă la o nouă operă de pace. Ceea ce a urmat, astfel, de la 7 martie până astăzi, 
din ceasul, mai ales, în care ipoteza unei reacţii militare franceze a fost definitiv 
înlăturată, constituie, de fapt, o cursă de întrecere pentru a câştiga factorul englez. 
Această cursă, sprijinită din partea Franţei pe realitatea unor angajamente existente, 
pe toată dreptatea, în înţelesul ei moral şi juridic, ca şi pe ajutorul acordat recent 
Angliei în Mediterană, şi-a găsit, totuşi, îngrădirea în grija de a nu asuma 
răspunderea unui refuz pripit al ofertelor germane. Din partea Reich-ului situaţia 
este, de altfel, mult uşoară, deoarece, de pe poziţiile dobândite şi fără a renunţa la 
nimic, ea poate face propuneri „generoase” de viitor în uitarea voită a trecutului: 
Germania brutalizează astfel nu numai… (lipsă în text), ci însăşi factorul moral, pe 
care cu violenţă încearcă să-l ţintească de partea sa. Toată campania electorală 
pentru alegerile Reichstag-ului ca şi atitudinea presei germane nu urmăresc decât 
un singur scop: acela de a dovedi că Germania a restabilit dreptatea, că ea oferă 
astăzii lumii cea mai generoasă pace pe care a cunoscut-o istoria, şi că răspunderea 
pentru nerealizarea ei va reveni acelora care nu vor acceptat propunerile 
cancelarului Hitler. Dacă această teză şi-a găsit 44 milioane de aderenţi în 
Germania, ea nu lipseşte, de asemenea, de a găsi calzi şi convinşi sprijinitori în 
Anglia, ca şi în unele ţări neutre. În Anglia, ea pare a fi făcut, mai ales după 
publicarea Cărţii Albe britanice, adevărate ravagii care s-au tradus printr-un val 
pro-german în opinia britanică, cel puţin astfel cum aceasta se oglindeşte în presă, 
şi printr-un val de optimism la Berlin. 

Dacă analizăm astăzi teza germană, găsim că ea se sprijină pe următoarele 
argumente principale: 

1. Nu există niciun tratat internaţional care să poată fi respectat dacă 
„paragrafele sale”, cum zicea domnul Hitler, sunt în contradicţie cu drepturile la 
viaţă ale poporului german. Acest drept la viaţă, al cărui singur judecător este 
Führer-ul şi poporul german însăşi, îşi găseşte, în primul loc, expresia în deplina 
suveranitate a Reich-ului şi în repudierea oricăror îngrădiri a voinţei sale naţionale. 

2. Deplina egalitatea a poporului german pe toate terenurile: politic, moral, 
juridic şi economic. 

3. Necesitatea de a adapta acestor comandamente fundamentale ale politicii 
germane, întregul statut al continentului, pe baza unor noi legături contractuale, 
acceptate liber de poporul german. 

Germania formulează astfel o nouă doctrină cu incalculabile consecinţe pentru 
viitor. Noţiunii obiective a dreptului, ea opune noţiunea subiectivă nelimitată a 
dreptăţii naţionale. Obligaţiilor internaţionale ea opune dreptul la viaţă al poporului 
german, subordonând toate valorile clasice unei confuze noţiuni de egală 
îndreptăţire, al cărui început îl găsim în actul de la 7 martie, dar ale cărei ultime 
aspecte nici nu se pot întrezări. Nu vor fi ele întregite, cu timpul, cu noţiunea 
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unităţii efectve a tuturor popoarelor de limbă germană? Nu vor duce ele la crearea 
unei situaţii preponderente, pe baza unei preţioase superiorităţi de cultură şi a unei 
reale superiorităţi de forţă, asupra unor popoare mai slabe? Nu vor duce ele, nu 
numai la o simplă recâştigare a coloniilor germane, ci la o nouă împărţire a 
domeniilor coloniale mondiale şi a zonelor de influenţă pe continent? Nu vor justifica 
ele, oare, mâine, prin transpunerea în viaţă personală a „Führerprintzip”-ului217, 
realizarea unei noi ierarhii politice şi economice în lume? 

Fără a vrea să facem construcţii şi ipoteze gratuite, nu putem să nu privim cu 
adâncă îngrijorare la începuturile unei doctrine politice, menită a turna în tiparuri 
juridice, nelimitate posibilităţi de viitor. 

În faţa preciziei formulelor juridice latine, răsar astfel, în clocotul revoluţiei 
naţional-socialiste, criterii nebuloase ale unui nou drept german. În el trebuie să 
cercetăm, mai mult decât faptul simplu şi brutal al reocupării unei zone demilitarizate, 
primejdia zilei de mâine. 

Dacă am subliniat toată partea negativă a politicii germane şi ceea ce este vag 
şi ameninţător în formularea tezelor Reich-ului, nu putem să nu încheiem bilanţul 
nostru cu elementele care ar putea constitui o contribuţie pozitivă. 

Propunerile Germaniei, transmise în două rânduri la Londra de domnul von 
Ribbentrop, se concentrează în jurul unei reorganizări a sistemului colectiv, bazat 
în Occident pe un nou Locarno cu garanţia unor terţe puteri, şi în Orient, pe pacte 
bilaterale de neagresiune. Acest nou sistem ar fi legat de prezenţa la Geneva a 
Germaniei, şi de colaborarea ei permanentă la opera Societăţii Naţiunilor. 

Distincţia care continuă însă a se face între frontierele apusene şi cele 
răsăritene ale Reich-ului, ar consacra, dacă nu o diviziune a păcii, în tot cazul, o 
clasificare în importanţă [a] diferitelor zone europene. Această clasificare ar atrage 
după sine primejdia de a deschide o zonă de influenţă excesivă şi de a-i atribui o 
autoritate mult superioară oricărei altei puteri. 

Admiţând chiar ipoteza cea mai favorabilă, că Reich-ul nu ar avea nici o 
intenţie de agresiune împotriva vreunuia dintre vecinii săi, raporturile de forţă vor 
fi atât de inegale, încât s-ar putea întrezări pe viitor posibilitatea unor adevărate 
cotropiri pacifice. Înlăturând, de asemenea, ipoteza domnului Flandin, că 
securitatea colectivă garantată, în Occident, ar putea deveni o adevărată primă 
pentru o agresiune în Răsărit, nu putem să nu ne gândim cu îngrijorare la momentul 
în care, apărată milităreşte de fortificaţiile noi din Renania, şi liiştită politiceşte de 
pactele care o apără pe frontierele sale occidentale, Reich-ul ar putea începe cu 
metoda şi cu voinţa cunoscută a organizării germane, o nouă politică de „Drang 
nach Osten”218, aşezată pe temeiul acţiunii corespunzătoare timpului. Care va fi în 
această eventualitate acţiunea Societăţii Naţiunilor şi ce elemente vor putea 
menţine mai departe actualul echilibru continental? 
                                 

217 Principiul conducătorului (germ.). 
218 Marşul către Răsărit (germ.). 
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Reîntoarcerea Germaniei în Societatea Naţiunilor corespunde astăzi unei 
dorinţe reale a Guvernului său şi chiar a opiniei publice. Este neîndoios că, cu toate 
încordările de energie din ultima vreme, şi poate, mai ales, datorită lor, se simte 
pretutindeni o oboseală reală. Reich-ul are acum, înainte de toate, nevoie de timp, 
de linişte şi, mai ales, de noi posibilităţi economice. Timpul este indispensabil 
pentru a-şi completa potenţialul militar, liniştea pentru a destinde o atmosferă care 
striveşte poporul sub un exces de entuziasm; iar o nouă activitate economică îi este 
indispensabilă pentru a menţine o „repriză”, astăzi factice, datorită numai campaniei de 
înarmare şi a readuce economia Reich-ului pe poziţii normale. 

În acest înţeles, oferta de pace valabilă un sfert de veac a cancelarului Hitler, 
prezintă o parte de sinceritate. Hotărâtor este însă pentru viitor a se vedea dacă, 
reintrând în viaţa internaţională, Germania va impune acesteia concepţia sa – a 
nevoii care nu cunoaşte legi – sau dacă, comunitatea internaţională, umanizând avântul 
autoritar al poporului german, îl va putea asocia la o operă durabilă de înţelegere şi 
de pace. 

Comnen 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului; domnului ministru Titulescu; domnului subsecretar de Stat; MSR; 
Pr. Cons.; Dir. politică; 7.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 176–184 

358 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 019, din 3 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 19 313, din 6 aprilie 1936 

Punctul de vedere polon în diferite chestiuni de politică externă 

Domnule Ministru, 

Am avut ieri o convorbire cu unul din funcţionarii superiori de la Ministerul 
Afacerilor Străine, asupra problemelor la ordinea zilei. Deoarece persoana în 
chestiune reflectă, fără îndoială, opiniile domnului Beck, cred interesant a raporta 
Excelenţei Voastre câteva din declaraţiile ce mi le-a făcut. 
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Reocuparea Renaniei  

Guvernul polon ar fi prevăzut demult acest pas şi, de aceea, făcând o politică 
de „realităţi” – cale ce Franţa nu a dorit să urmeze – a ajuns la un modus vivendi cu 
Germania. Pactul cu Rusia a constituit o mare greşeală pentru Franţa, deoarece a 
dat Germaniei un pretext admirabil pentru a intra în zona neutră. 

Relaţiile franco-polone 

La întrebarea mea, dacă prezenţa trupelor germane pe Rin n-ar îngreuna 
ajutorul francez în cazul unui atac german în contra Poloniei, Domnia Sa a răspuns 
că nu, deoarece viitorul război se va petrece, mai cu seamă, în aer. Alianţa polono-
franceză, a adăugat interlocutorul meu, nu e însă automată, deoarece, din 1924 
încă, Guvernul francez i-a dat o interpretare, după care ajutorul de acordat unei 
părţi celeilalte se dă numai pe baza unei decizii a Consiliului Societăţii Naţiunilor 
(quid de art. 1 al Tratatului, din 16 octombrie 1925). 

Relaţiile polono-cehoslovace  

Cehoslovacia nu mai trebuie considerată ca o entitate de drept internaţional 
cu care se poate trata, deoarece a devenit o expozitură [sic!] a URSS-ului. Tocmai 
din această cauză n-ar fi reuşit Planul Hodža. 

Vizita domnului Munters 

Vizita gerantului Ministerului Afacerilor Străine leton face parte din 
schimburile de vederi bianuale (odată la Geneva, şi odată, fie la Varşovia, fie la 
Riga, fie la Tallinn) între guvernele polon şi baltice (afară de Lituania). 

S-au tratat, de data aceasta, diferite chestiuni de interes comun şi s-au semnat 
o serie întreagă de acorduri (de fruntarii, de căi ferate etc.).  

În ceea ce priveşte chestiunile internaţionale la ordinea zilei, s-a înregistrat o 
perfectă concordanţă între punctele de vedere ale celor două guverne. 

Afirmaţia de mai sus nu corespunde însă nici discursurilor schimbate între 
domnii Beck şi Munters (v. nr. 1 001219), nici celor declarate de acesta din urmă 
unei persoane din anturajul Ambasadei Franţei. Într-adevăr, gerantul Ministerului 
Afacerilor Străine leton i-ar fi spus că „singurul” punct asupra căruia vederile 
Guvernului său corespund cu acelea ale Guvernului polon este necesitatea unei 
reforme a Societăţii Naţiunilor, în sensul limitării universalităţii acesteia numai la 
chestiunile de ordin cultural, sanitar, etc., cele de ordin politic urmând a intra în 
competenţa unor grupuri regionale. 

După cele ce i-am lăsat să întrevadă, domnul Munters, în discursul său de 
răspuns, în care a vorbit mereu de necesitatea unei colaborări internaţionale pentru 
                                 

219 Vezi documentul nr. 333. 
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stabilirea unui regim de securitate colectivă, pare a constitui un refuz dat unor 
sugestii făcute de domnul Beck. 

În orice caz, domnul Munters a spus persoanei în chestiune că Letonia nu va 
admite crearea unui bloc Marea Baltică-Marea Neagră sub hegemonia Poloniei. A 
mai spus că ţara sa e dispusă să semneze un pact de neagresiune cu Germania 
numai în cazul când ar reintra în Societatea Naţiunilor, altfel un asemenea pact ar 
părea îndreptat în contra URSS-ului, lucru ce trebuie evitat cu orice preţ. 

Raporturile polono-lituaniene  

Interlocutorul meu de la Ministerul Afacerilor Străine mi-a spus că Polonia 
nu e dispusă să aibă recurs la bunele oficii [ale] nimănui pentru normalizarea relaţiilor 
sale cu Lituania. Ea făcut cunoscut Lituaniei, în septembrie trecut, condiţiile sale. 
Recentul discurs al domnului Smetona, care conţine şi pasaje de ordin practic (că, 
din punctul de vedere al onoarei sale, Lituania nu ar putea renunţa în mod formal la 
Wilno) a avut, desigur, ca scop de a prepara opinia publică lituaniană la o 
schimbare a atitudinii, până acum, atât de intrasigentă a Guvernului său. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideranţii. 

Hiott 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 5, f. 283–287 

359 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, 

CONSTANTIN CESIANU, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 615, din 4 aprilie 1936, ora 13.45 
Înreg. la nr. 19 074, din 4 aprilie 1936 
Confidenţial. 

Transmis domnului ministru Titulescu. 
Conferinţa de informare deschisă ieri la Quai d’Orsay cu ambasadorii francezi de 

la Londra, Berlin, Roma şi Bruxelles, în scopul de a prepara elemente Guvernului 
francez, nu indică nici pe ziua de astăzi atât în cercurile politice, cât şi în presă un 
interes excepţional. Acest răspuns va lua o formă precisă abia după cercetarea 
Consiliului de Miniştri, convocat luni, iar darea în vileag nu este încă fixată. 
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Fără a respinge în bloc propunerile germane, el va constitui un plan zis 
constructive, pe care Guvernul francez, după ce va fi obţinut aderarea Guvernului 
englez, îl va supune dezbaterilor de la Geneva. 

Apare însă puţin probabil, dat fiind cum s-au desfăşurat azi faptele, că 
Guvernul german va consimţi fără a face rezerve la o aşa procedură. Conferinţa 
locarnienilor, având loc înainte de Paşte, poate miercuri, conferinţa generală s-ar 
reuni la Geneva abia după alegerile legislative din Franţa. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică; 5.V.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 343–344 

360 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 677, din 4 aprilie 1936, ora 16.53 
Înreg. la nr. 19 089, din 5 aprilie 1936 

Crearea serviciului militar obligatoriu în Austria a produs aici o vie 
nemulţumire. Guvernul german şi-a dat seama că gestul acesta este o urmare 
firească a precedentului creat de el însuşi şi că este, în bună parte, îndreptat 
împotriva sa. Cuvântul de ordine dat este a se afecta o completă indiferenţă. Îndată 
însă ce discuţia s-a angajat mai aprofundată, se constată pretutindeni un adânc 
resentiment ce trădează preocupările conducătorilor Reich-ului. Actul Guvernului 
austriac este atribuit presiunilor Italiei asupra Vienei. Atât secţiunile Ministerului 
Afacerilor Străine, cât şi la Cancelaria Reich-ului se insinuează cu insistenţă că 
Franţa şi Cehoslovacia nu ar fi străine de hotărârea Austriei. Se insinuează, de 
asemenea, că între Praga şi Belgrad nu ar exista o identitate de vederi asupra 
atitudinii ce Mica Înţelegere urmează a adopta. Toate persoanele oficiale, cât şi 
ziariştii întâlniţi, mă întreabă ce hotărâre va lua Mica Înţelegere. 

Am onoarea a ruga pe Excelenţa Voastră să binevoiască a-mi da oarecari 
preciziuni în această privinţă. 

Expediată domnului ministru Titulescu. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; 5.V.1936; (ss) Arion.  

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 341, f. 125–126 
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361 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 441, din 4 aprilie 1936, ora 16.55 
Înreg. la nr. 19 086, din 5 aprilie 1936 

În cercurile oficiale italiene şi diplomatice austriece, introducerea recrutării 
obligatorie în Austria este prezentată ca o inţiativă austriacă, justificată de nevoia 
de a se apăra contra Anschluss-ului, cerută de majoritatea opiniei publice şi 
necesară spre a pune capăt campaniei naţional-socialiste, care impută Guvernului 
Schuschnigg incapacitatea sa de restaura serviciul militar. Se precizează că, în 
ultima vizită la Roma, Prinţul Starhemberg ar fi insistat pentru realizarea parităţii, 
cu motivarea că Heimwehr-ul a început să fie contaminat de naţional-socialism. 
Italienii şi-ar fi dat aderarea, dar l-au pus în gardă contra măsurilor grăbite. În fine, 
unul din colegii din Mica Înţelegere a fost informat astăzi de Guvernul său că 
acordul asupra reînarmării s-ar fi stabilit cu ungurii, în timpul vizitei lui 
Schuschnigg la Budapesta, înainte de reuniunea de la Roma. Hotărârea ca Austria 
să introducă cea dintâi serviciul militar, sub o formă deghizată, a fost determinată 
de credinţa că reacţia contra unei iniţiative austriece va fi mai puţin vie din cauza 
precedentului german nesancţionat, a poziţiei speciale a acestei ţări faţă de Reich şi 
a consimţământului dat de statele balcanice, interesate, în 1934, ca să-şi sporească 
efectivele. Se consideră aici că atitudinea Micii Înţelegeri şi a Franţei faţă de 
Austria va fi criteriul care va arăta Ungariei în ce măsură şi când poate lua o 
inţiativă identică. Italienii, ca de obicei, vor să pună la încercare cu această ocazie, 
solidaritatea Micii Înţelegeri. Se stabileşte deja o ierarhie a reacţiilor: Iugoslavia, 
România, în fine, Cehoslovacia, de la care se aşteaptă cea mai multă moderaţie. 

Opinia cea mai răspândită este însă că protestele Micii Înţelegeri vor avea un 
caracter mai mult formal. 

Lugoşianu  
AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 95–96 

362 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA HELSINGFORS, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 288, din 4 aprilie 1936, ora 17.16 
Înreg. la nr. 19 088, din 5 aprilie 1936 

Organul oficial al Partidului Unionist publică [o] corespondenţă semnată din 
Budapesta, în care Tratatul de la Trianon a fost atacat în limbajul cel mai violent şi 
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calificat „asasinat juridic”. Se arată că, dacă Ungaria nu va obţine dreptate printr-o 
înţelegere paşnică, ea va urma pilda Germaniei şi va rupe cu forţa lanţurile în care 
au încătuşat-o Mica Înţelegere şi puterile din Occident. 

Am impresia că articolul este în legătură cu propaganda desfăşurată de 
Ungaria în ţările neutre pentru a pregăti atmosfera în vederea reînarmării. 

Bossy 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 421 

363 
SUBSECRETARUL DE STAT AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, 
SAVEL RĂDULESCU, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA LONDRA 

T. c. (telefonată) 
Înreg. la nr. 19 068, din 4 aprilie 1936 
Urgent. 

Legaţia României de la Londra. 
Pentru domnul ministru Titulescu. 
Ministrul Iugoslaviei şi ministrul Cehoslovaciei, unul în prezenţa celuilalt, 

mi-au înmânat modificările propuse de Guvernul iugoslav la proiectul de notă 
cehoslovac, ce am telegrafiat ieri seară cu, nr. 18 834220. 

Aceste modificări ale Guvernului iugoslav au fost comunicate ieri seara 
târziu ministrului nostru la Belgrad şi v-au fost transmise şi direct la Londra sub 
nr. 829221. Guvernul cehoslovac este de acord cu aceste modificări. 

Guvernul Iugoslaviei ne roagă că, dacă Guvernul român este de acord cu 
modificările propuse, să dea instrucţiuni ministrului nostru la Viena spre a depune 
împreună cu ministrul Iugoslaviei şi Cehoslovaciei, în acelaşi timp, o notă identică. 
Guvernul iugoslav ar dori ca demersul să fie făcut, de posibil, chiar astăzi, la Viena. 

Ministrul Iugoslaviei mi-a adăugat că Guvernul său crede că este necesar a se 
face, aparte, un protest la Societatea Naţiunilor. 

În sfârşit, ministrul Iugoslaviei mi-a comunicat că Guvernul său crede că la 
Viena va urma Restaurarea Habsburgilor în persoana lui Otto. În acest caz, Guvernul 
Iugoslaviei crede că ar trebui aplicate protocoalele parafate la 25 şi 26 martie 1935 
şi acel al întrunirii de la Bled. Reprezentanţii Statelor Majore se reunesc în vederea 
măsurilor ce, eventual, trebuiesc luate. Guvernul iugoslav crede că momentul a 
sosit pentru ca reprezentanţii Statelor Majore să se întrunească pentru a discuta 
măsurile ce trebuiesc întreprinse. 
                                 

220 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
221 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Dacă suntem de acord asupra principiului, s-ar stabili locul şi data întrunirii. 
Pentru moment, Guvernul iugoslav ne cere un răspuns asupra principiului. 

Am răspuns miniştrilor Iugoslaviei şi Cehoslovaciei că voi transmite cele ce 
preced şi voi da răspunsul după ce voi primi instrucţiunile Domniei Voastre. 

Rădulescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 99–100 

364 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 035, din 4 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 19 312, din 6 aprilie 1936 
Strict confidenţial. 

Domnule Ministru, 

Astăzi, am avut o lungă convorbire cu domnul Beck asupra ultimelor evenimente 
şi asupra impresiilor Domniei Sale, privitoare la viitoarea situaţie internaţională. 

Iată un rezumat: 
1) Domnul Beck a repetat declaraţia făcută ambasadorului Franţei, a doua zi 

după violarea zonei renane de către Germania, că Polonia înţelege să respecte 
angajamentele ce decurg din alianţa sa cu Franţa. Polonia doreşte să menţină 
alianţele sale şi să le respecte. 

Am arătat domnului Beck că interpretarea polonă a acestor alianţe nu 
coincide cu cea franceză şi, câteodată, nici cu cea românească. Într-adevăr, domnul 
Beck reduce – prin declaraţiile sale şi prin politica pe care o practică – aceste 
alianţe la nişte convenţii militare. Domnia Sa zice: dacă Franţa sau România vor fi 
victime ale unei agresiuni, Polonia se va găsi alături de ele. Dar până în momentul 
unei asemenea agresiuni, Polonia este liberă să facă o politică care nu numai că nu 
coincide cu politica franceză, dar care o contrazice în împrejurările cele mai grele 
şi în iniţiativele ei cele mai importante. Nimeni nu cere Poloniei să suprapună 
politica sa acelei a Franţei sau a României, nimeni nu contestă Poloniei dreptul la 
acţiuni personale în chestiuni care ating interesele ei principale. Dar un aliat are 
dreptul, la rândul său, să simtă şi să-şi regăsească aliatul aproape de el, în 
momentele importante ale politicii sale externe. Astfel, un aliat poate pierde 
încrederea în asociatul său, care îi combate acţiunile sale esenţiale, şi se poate 
întreba dacă în ceasul dramatic al unei agresiuni se poate bizui pe sprijinul lui. 
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Polonia însăşi s-a plâns de nenumărate ori de faptul că Franţa, aliata sa, ar fi făcut o 
politică care nu corespundea întotdeauna dorinţelor sale şi a mers până a trage chiar 
consecinţe grave din aceste nepotriviri. 

Această concepţie, care reduce alianţele la simple convenţii militare, nu 
corespunde nici spiritului, nici literei tratatelor încheiate. Alianţele sunt politice, 
dublate de convenţii militare. Ele rezultă din nevoia de a apăra în comun graniţele 
semnatarilor, dar şi din aceea de a practica o politică aşezată pe linii identice. 
Aceste linii erau, într-adevăr, identice în momentul semnării tratatelor de alianţă. 
De atunci, aliaţii Poloniei nu le-au schimbat în ceea ce priveşte politica lor externă.  

Domnul Beck mi-a răspuns că la Londra, Domnia Sa a fost în dezacord cu 
delegaţia franceză în chestiuni privitoare la procedură. Domnia Sa a considerat că 
acordurile puterilor locarniene, în urma violării germane, trebuiau să contituie 
angajamente mutuale între aceste puteri, iar nu să fie supuse Consiliului Societăţii 
Naţiunilor, atribuind, astfel, acestui organism ca şi statelor care îl compun, 
răspunderi noi şi noi obligaţii neprevăzute în pact (domnul Beck nu vrea să ţină 
socoteală că era vorba aici mai mult decât de o chestiune de procedură). 

2) Ministrul Afacerilor Străine polon are convingerea că suntem la începutul 
unei vaste negocieri internaţionale, în care interesele tuturor statelor vor fi angajate 
şi pe urma cărora noi aranjamente vor putea rezulta. Nu este exclus ca organizaţia 
însăşi a Societăţii Naţiunilor să fie din nou examinată şi să avem de-a face, în această 
discuţie, cu două tendinţe contradictorii: una care să conducă către o întărire a 
organimului de la Geneva, printr-o sporire a răspunderii lui şi o precizare a 
angajamentelor de securitate garantate de Societatea Naţiunilor; alta dorind o limitare 
a competenţei Societăţii Naţiunilor şi o mărginire a angajamentelor ei de securitate. 

În tot cazul, domnul Beck crede că negocierile vor fi lungi şi foarte întinse, şi 
că ele vor cuprinde, în afară de statele locarniene, şi pe celelalte state din Europa şi 
Consiliul şi Adunarea Societăţii Naţiunilor. În aceste negocieri, toate statele vor 
trebui să angajeze puterile şi competenţele lor cele mai înalte. 

3) În privinţa pactelor bilaterale, amintesc că domnul Beck le-a arătat totdeauna o 
deosebită simpatie. De astă dată, Domnia Sa mi-a repetat că le consideră 
folositoare pentru rezolvarea unor chestiuni particulare ce se pun între anume state, 
precum şi, mai ales, pentru o mai uşoară determinare a agresorului, în cazul unui 
act de violenţă. De aceea, acest punct din propunerile domnului Hitler poate să 
constituie un element de luat în considerare în viitoarele negocieri. 

4) Faţă de recenta recrudescenţă a propagandei hitleriste la Dantzig, domnul 
Beck s-a arătat liniştit. Domnia Sa mi-a spus că această chestiune este de ordin 
interior şi că Domnia Sa nu are a se amesteca atâta vreme cât drepturile Poloniei 
sunt respectate. Mi-a adăugat că relaţiile economice dintre Polonia şi Dantzig sunt 
mult mai bune ca înainte. 

Trebuie însă să informez pe Excelenţa Voastră că cercurile politice poloneze 
se arată, totuşi, foarte îngrijorate de acţiunea hitleristă în Dantzig. 

5) Domnul Beck mi-a confirmat că Domnia Sa nu va însoţi pe preşedintele de 
Consiliu polonez la Budapesta. Acesta va fi însoţit fie de subsecretarul de Stat la 
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Externe, contele Szembek, fie de domnul Kobylanski, directorul Secţiei Orientale 
din Ministerul Afacerilor Străine. 

În legătură cu aceasta, am spus domnului Beck că nu aş dori ca vizita primului 
ministru polon la Budapesta să coincidă cu vreo violare ungară a dispoziţiilor 
militare din Tratatul de pace. „Ar fi păcat – am spus eu – ca preşedintele Consiliului 
polonez să asiste de la Budapesta la represaliile aplicate Ungariei de Mica 
Înţelegere”. Domnul Beck mi-a răspuns că, nu are informaţii directe în această 
chestiune, dar că, după informaţiile publicate în presă, Domnia Sa are impresia că 
Ungaria nu are asemenea intenţii. Totuşi, domnul Beck a adăugat că măsurile 
discriminatorii cuprinse în tratate sunt, prin natura lor, provizorii şi că s-ar putea 
găsi o formulă destinată să le îndulcească sau anuleze. Am spus domnului Beck că 
impresia mea personală este că Mica Înţelegere nu s-ar arăta intransigentă în cazul 
în care i s-ar oferi, în schimbul acestei toleranţe, un supliment pozitiv de securitate. 

6) În privinţa călătoriei Domniei Sale la Belgrad, Domnul Beck mi-a spus că 
ea rămâne fixată în cursul lunii mai. 

Poate că Excelenţa Voastră va putea să examineze această chestiune 
împreună cu ceilalţi reprezentanţi ai Micii Înţelegeri. Ea mi se pare mai inoportună 
ca totdeauna [sic!]. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
În copie, domnului ministru Titulescu; de supus domnului subsecretar de Stat; în 
copie, MSR şi Pr. Cons.; domnului director politic; 7.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 334, f. 111–116 

365 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 723, din 4 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 19 912, din 8 aprilie 1936 

Restabilirea serviciului militar obligatoriu 

Domnule Ministru, 

Precum s-a arătat prin telegramele acestei legaţii, din 3 şi 4 aprilie222, 
momentul ales de Guvernul austriac pentru reintroducerea serviciului militar 
                                 

222 Documentele nu au fost identificate în arhivă. 
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obligatoriu, deşi situaţia externă nu era favorabilă se datorează, în mare parte, 
nevoii de a distrage atenţia opiniei publice de la scandalul Phoenix, care a fost o 
grea lovitură morală adusă finanţei evreieşti din Viena şi prestigiului Guvernului. 

Dacă promulgarea legii din 1 aprilie a fost astfel grăbită de o întâmplare 
neprevăzută, măsura era însă dorită şi pregătită de cercurile militare de multă 
vreme. Încă din 15 decembrie 1934, această legaţie a putut scrie (raportul nr. 3 548223): 
„măsurile administrative şi tehnice în vederea reintroducerii serviciului militar 
oobligatoriu sunt la punct, lipsind numai decretul pentru punerea lor în execuţie”. 

S-au mai putut da informaţii cu privire la această călcare a Tratatului de la 
Saint-Germain prin diferite alte rapoarte (2 883, din 11 octombrie; 625, 792 şi 807, 
din 5, 19 şi 20 martie 1935; 2 470, din 20 septembrie 1935 ş.a.224), fără a aminti, 
bineînţeles, rapoartele domnului ataşat militar, de când a fost înfiinţat acest post la 
Viena [de] către Ministerul Apărării Naţionale. 

Călcările dipoziţiilor militare ale Tratatului de pace din partea Austriei au 
început, s-ar putea zice, ca în celelalte ţări învinse, chiar de la iscălirea lui, dar s-au 
înfăptuit în chip larg şi sistematic, mai ales, de la venirea la putere a cancelarului 
Dollfuss. 

Aceste călcări privesc toate dispoziţiile militare ale tratatului. Pot fi cuprinse 
sub opt capete mai însemnate. 

Astfel,  
(I) la dispoziţiile privind armamentul, Austria n-a respectat nici calibrul, nici 

numărul de tunuri (sau de mitraliere) impus de tratat. Posedă de mai mulţi ani 
tancuri şi automobile blindate, a căror posesie îi era oprită. 

II) Are o aviaţie cuprinzând circa o sută de avioane moderne, pe când nu avea 
voie să aibă o atare armă. 

III) În loc de o singură fabrică de arme pentru materialul prevăzut de Tratatul 
de pace, are patru stabilimente mari, în funcţie (Hirtenberg, Steyr, arsenalul din 
Viena şi fabricile Böhler din Bruck), unde se face material de război, cantitativ şi 
calitativ deosebit de cel îngăduit. Mai are o fabrică de avioane la Wiener Neustadt. 

IV) Împotriva dispoziţiilor tratatului a importat şi exportat de mai mulţi ani 
încoace, material de război, îngăduind şi tranzitarea de însemnate transporturi 
ilicite, destinate Ungariei. 

V) Întrucât priveşte organizarea armatei, a reînfiinţat, călcând tratatul, Marele 
Stat Major (până acum denumit Secţia a III-a de la Ministerul Apărării Naţionale) 
şi Şcoala Superioară de Război. 

VI) A încălcat, de asemenea, dispoziţiile tratatului privind numărul ofiţerilor 
şi soldaţilor, şcolile pregătitoare de ofiţeri scoţând un număr mult superior de 
ofiţeri celui fixat, iar armata permanentă cuprinzând peste 40 000 de oameni, în loc 
de cei 30 000 prevăzuţi. De fapt, şi numărul de 40 000 este inferior realităţii, căci 
jandarmeria, în număr de circa 10 000 de oameni este uniformizată cu armata ca 
                                 

223 Documentul nu se publică.  
224 Documentele enumerate nu se publică. 
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instrucţie şi armament (pe lângă jandarmerie mai există o poliţie federală foarte 
bine înzestrată cu material de război). 

VII) Aşa-zisul corp de asistenţă, a cărui înfiinţare fusese îngăduită de marile 
puteri, după întâmplările din 25 iulie 1934, şi care urma să cuprindă 8 000 de 
oameni pentru un termen scurt, a fost încorporat în armata regulată şi aşa-zişi 
Assistenzmänner225 nu se mai deosebesc de ceilalţi soldaţi. 

VIII) Întrucât priveşte înrolările, ele nu s-au mai făcut în anii din urmă pe 
termenele lungi impuse de tratat, ci pentru durate din ce în ce mai scurte spre a 
înmulţi numărul oamenilor cu o instrucţie militară. 

În acelaşi timp, armata austriacă a fost reorganizată în vederea formării a opt 
divizii (din care una motorizată), ceea ce presupune o armată permanentă de circa 
75 000 de oameni, cu cadrele şi materialul aferent, în locul celor şase brigăzi, 
prevăzute numai cu material de război uşor şi fără aviaţie, ale Tratatului de la 
St. Germain. 

Această legaţie a raportat în anii din urmă asupra acestor diferite încălcări 
(cu nr. 1 039 şi 1 097, din 14 şi 20 aprilie 1934, nr. 1 535 şi 1 681, din 7 şi 20 iunie 
1934, nr. 2 755, din 4 octombrie 1935, nr. 854, din 25 martie 1935, nr. 2 470, din 
20 septembrie 1935 ş.a.226). Ca şi cea din urmă, cele mai multe din aceste încălcări 
şi, mai ales, acele privind materialul de război au fost înfăptuite în înţelegere sau cu 
ajutorul efectiv al Italiei, atât înainte, cât şi după putsch-ul din 25 iulie 1934. 

Aceste nesocotiri ale Tratatului de pace au fost supuse atent Legaţiei franceze 
de aici de către Legaţiile Micii Înţelegeri, la timpul lor. 

Răspunsurile date de ministrul Franţei şi de ataşatul militar au fost însă, 
întotdeauna, în sensul că înarmările Austriei sunt îndreptăţite, cel puţin în parte, 
atât de situaţia externă, cât şi internă a Austriei, care, de altminteri, neameninţând 
pe nimeni, nu poate nelinişti Mica Înţelegere. 

Pe de altă parte, Legaţia Franţei, deşi o atare atitudine este în contradicţie cu 
cerbicia franceză când este vorba de aceleaşi dispoziţii din Tratatul de la Versailles, 
a susţinut în chip constant că faţă de legăturile dintre Austria şi Italia şi de nevoia 
de a lăsa acesteia misiunea de ocrotitoare a Austriei, pe care era şi este singură în 
stare s-o îndeplinească în chip eficace, nu se poate intra în conflict pe această temă 
cu Italia. 

Se ştie, de altminteri, din alte rapoarte ale acestei misiuni că Legaţia Franţei 
de aici socoteşte că numai Italia poate asigura statu-quo-ul în Austria, pe când Mica 
Înţelegere nu ar înfăţişa un element militar sau politic destul de consistent sau de 
puternic pentru acest scop. Asfel, între teza legaţiilor Micii Înţelegeri, că întărirea 
armatei austriece nu înseamnă, fiind dat spiritul ei şi al majorităţii populaţiei, o 
consolidare adevărată a neatârnării austriece, ci, mai curând, o ameninţare 
eventuală care ar putea fi serioasă pentru Iugoslavia sau Cehoslovacia, şi punctul 
de vedere italian, Legaţia Franţei de aici ba, se vede, însuşi Guvernul din Paris au 
                                 

225 Oameni de sprijin (germ.). 
226 Documentele enumerate nu se publică.  
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ales pe cel din urmă. Faţă, deci, de indiferenţa Angliei, de ajutorul direct al Italiei şi 
de sprijinul tacit al Franţei au continuat aşadar, mai ales, de trei ani încoace, 
încălcările dispoziţiilor militare ale Tratatului de pace din parte Austriei în liniştea 
cea mai netulburată până când se poate afirma că astăzi ele au fost toate desfiinţate. 

În practică, introducerea serviciului militar obligatoriu ar însemna mărirea 
armatei permanente cu circa 25 000 de oameni. Deoarece clasele actuale, din 
pricina denatalităţii din timpul războiului, n-ar da anual decât circa 35 000 de inşi, 
din care, după înlăturarea celor nesiguri politic – care ar fi folosiţi la serviciul de 
muncă nearmată – şi a celor prea slabi fizic, n-ar rămâne decât, cel mult, 20 000 de 
oameni, este probabil că în anii viitori vor fi chemate câte două contingente, spre 
pildă, clasele 1915 şi 1914 sau 1916 şi 1917 ş.a.m.d., dacă, bineînţeles, autorităţile 
militare găsesc mijloacele financiare trebuincioase. 

Admiţând că cheltuielile apărării naţionale ar fi astăzi ca cele mai mult sau 
mai puţin ascunse la alte capitole bugetare, de circa 150 de milioane de şilingi 
(aproximativ bugetul armatei româneşti), sporul ar urma a fi, grosso modo, de circa 
50 de milioane de şilingi. De fapt, însă sporul ar putea să fie mai mic căci serviciul 
militar obligatoriu va îngădui înlăturarea treptată a angajaţilor pe termen lung, 
plătiţi cu 4,50 şilingi pe zi, pe când recruţii nu vor primi decât 0,50 şilingi; se vor 
putea face, de asemenea, economii la ajutorarea „şomerilor”, greu, de altfel, de 
determinat précis, prin încoporarea unui anumit număr în serviciul muncii obligatorii. 
În acest chip, se poate că sporul să se reducă, deocamdată, la vreo 20–30 de milioane 
de şilingi, ceea ce n-ar însemnat o povară prea de tot apăsătoare pentru buget. 

Este, probabil, de altminteri, că numărul de recruţi încorporaţi va creşte numai 
treptat în măsura expirării angajamentelor ostaşilor din clasa B (plătiţi zilnic cu 
4,50 şilingi) şi a posibilităţilor de încadrare cu ofiţerii ieşiţi din şcolile militare de 
pregătire. 

Toate măsurile de aplicare ale legii sunt, de altfel, rezervate unor regulamente 
ulterioare spre a da Guvernului mijlocul de a o adapta în chipul ce va fi socotit cel 
mai potrivit situaţiei financiare şi să păstreze, în acelaşi timp, şi posibilităţile de 
manevră pe tărâmul diplomatic de ar fi nevoie. 

Din punct de vedere politic şi social, legea dă Guvernului o nouă armă 
împotriva adversarilor săi politici – care se află, de altminteri, mai ales, în rândurile 
tineretului – deoarece fără a-i interna în lagăre de concentrare, îi va putea chema 
fără nici o judecată prealabilă şi în cadrul legii, în lagăre de muncă, care nu s-ar 
deosebi mult de cele dintâi, dar în care detenţia va putea să fie, deşi mai puţin 
bătătoare la ochi, şi mai lungă. 

În afară de acest scop penal sau de intimidare, se vor putea înregimenta în 
batalioanele de muncă „şomeri”, care nu vor mai primi decât 50 de groşi pe zi, în 
loc de 2,50 şilingi cât primesc, de obicei, acum, şi se vor putea înfăptui unele 
lucrări de interes general cu cheltuieli mai mici decât cele de acum. 

Totodată, va creşte înrâruirea armatei asupra vieţii publice în paguba 
Heimwehr-ului şi a formaţiilor paramilitare, în genere, ceea ce va însemna o 
întărire şi o unificare a puterii executive în mâna cancelarului şi o micşorare a 
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însemnătăţii mişcărilor care ar fi dorit să rămână oarecum autonome şi să păstreze 
linia lor proprie, ca Heimwehr-ul sau Freihetsbund-ul. 

Impresia generală este, de altfel, că serviciul obligatoriu va avea ca efect o 
scădere treptată a puterii Principelui Starhemberg, dacă aceasta nu va găsi mijlocul 
de a reacţiona, într-un fel sau altul, într-un viitor destul de apropiat. 

Într-un stat ca Austria, unde, spre deosebire de Italia sau Germania, coaliţia la 
putere are în spatele ei numai o minoritate – şi aceasta slab organizată în formaţiuni, 
adeseori, învrăjbite – s-ar putea ca noua lege să aibă ca urmare mai îndepărată 
aceea de a da armatei cuvântul hotărâtor. 

Faţă de simpatiile germane ce le au în mare parte corpul ofiţeresc mai tânăr şi 
soldăţimea (ni s-a spus, din bun izvor că, de pildă, două treimi din garnizoana 
austriacă, cea mai mare după Viena-Graz, sunt înscrise în Partidul Naţional-
Socialist) ne putem întreba dacă această înrâurire se va manifesta în sensul dorit de 
Italia şi de Franţa, care par a lua prea des drept realităţi dorinţele lor. (…) 

Spre a arăta nemulţumirea noastră faţă de măsura luată de Guvernul austriac 
care nu socotise, de altminteri, nici de cuviinţă să ne informeze în ajun cum 
înştiinţase unele legaţii ale marilor puteri, reprezentanţii Micii Înţelegeri s-au 
abţinut să meargă la primirea săptămânală a baronului Berger-Waldenegg, ceea ce 
a produs impresie atât asupra cercurilor diplomatice, cât şi asupra presei. (…) 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 
[Note marginale:] 
În copie, domnului ministru [Titulescu]; domnului subsecretar de Stat; MSR; 
Pr. Cons.; Dir. politică: în copie, la Marele Stat Major (domnului general Samsonovici, 
prin valiză); 8.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 119–122 

366 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 841, din 5 aprilie 1936, ora 13.20 

Urmare la telegrama mea, nr. 829227. 
Guvernul iugoslav a însărcinat pe agenţii săi din Bucureşti şi Praga ca să 

sugereze necesitatea „de a se sesiza Consiliul Societăţii Naţiunilor pentru sesiunea 
ordinară din mai, asupra afacerii reînărmării Austriei”. Pentru susţinerea şi justificarea 
                                 

227 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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acestei sesizări, Stoiadinović precizează în instrucţiunile date că „până acum a 
protestat la Geneva contra denunţării tratatelor de pace, neluând în consideraţie 
dacă vom avea de partea noastră, pe faţă, minoritatea sau unanimitatea. Pentru noi 
este o chestiune de principiu. Am luat această atitudine şi la Londra, unde, domnul 
Titulescu, în numele Micii Înţelegeri, a fost energic contra denunţării Tratatului de 
la Versailles. 

Dacă se întâmplă că la Geneva nu vom obţine satisfacţie în chestiunea 
Austriei nu va fi o învingere pentru Guvernul iugoslav, ci pentru Societatea 
Naţiunilor. Dacă aceasta se va întâmpla, vom şti să tragem consecinţele noastre”. 

Dictându-mi acest text am putut surprinde la Martinatz dorinţa de a afla care 
va fi atitudinea Excelenţei Voastre în această chestiune. Mi se pare necesar să vă 
raportez cu această ocazie impresia bine definită, a mea, asupra stării de spirit care 
s-a produs aici după încheierea Acordurilor de la Roma, după noul acord cu 
Albania, şi după gestul de reînarmare al Austriei care, se spune aici, nu au putut fi 
realizate decât cu consimţământul Franţei. 

Această telegramă a fost telegrafiată domnului ministru Titulescu, la Londra. 

Gurănescu 
[Note marginale:] 
În copie, Majestăţii Sale Regelui şi preşedintelui Consiliului de Miniştri. 

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, f. 97–98 

367 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 864, din 5 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 34 081, din 19 aprilie 1936 
Confidenţial. 

Venizelos împotriva Pactului Înţelegerii Balcanice 

Pe când – acum două luni – se credea că domnul Sofuli ar putea alcătui un 
guvern parlamentar, Venizelos i-a trimis – printr-un prieten politic, care se întorcea 
de la Paris la Atena – următoarele „instrucţiuni” privitoare la Pactul Înţelegerii 
Balcanice: 

„Guvernul nu va denunţa Pactul de la Atena, căci o asemenea faptă ar 
însemna un act duşmănos faţă de România, Turcia şi iugoslavia. 
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Dar, în caz de ivire a vreunui conflict, guvernul elen să facă pe dată cunoscut 
celorlalţi trei semnatari că el nu va aplica dispoziţiunile Pactului”. 

Am căpătat această ştire din un izvor ce nu poate fi bănuit. 
Binevoiţi, vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea preaînaltei mele 

consideraţii. 

Langa-Răşcanu 

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 6, f. 81 

368 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 877, din 5 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 34 081, din 19 aprilie 1936 
Confidenţial. 

O întrebare pusă de domnul Stoiadinović guvernului elen 

În cursul întrevederii ce am avut, acum câteva zile, cu generalul Metaxas, 
vice-preşedintele Consiliului de Miniştri, el mi-a vorbit în chip confidenţial de o 
întrebare ce domnul Stoiadinović ar fi pus Guvernului elen asupra atitudinii ce ar 
avea Ellada faţă de un război italo-iugoslav228. 

Cerând amănunte colegului meu iugoslav, acesta mi-a spus că această 
întrebare a fost, într-adevăr, pusă în următoarea împrejurare: 

Cu prilejul vizitei de rămas bun, făcută acum două luni preşedintelui 
Consiliului iugoslav de către fostul ministru al Elladei la Belgrad, Melas, s-a vorbit – 
între altele – şi de Pactul Balcanic. 

Domnul Stoiadinović a rugat atunci pe ministrul elen, care se întorcea la 
Atena, să arate domnului Demertzis dorinţa sa de a vedea începându-se negocierile 
în vederea încheierii unui acord militar. 

După ce am vorbit apoi de primejdia unui război italo-britanic, preşedintele 
Consiliului a pus domnului Melas următoarea întrebare: 

„Dar dacă, într-o zi, am fi atacaţi de Italia şi de Bulgaria, oare Ellada ar veni 
în ajutorul nostru, potrivit Pactului balcanic? Aş dori mult să ştiu părerea 
Guvernului elen”. 

Această convorbire a fost adusă la cunoştinţa domnului Demertzis, care nu a 
dat niciun răspuns sub cuvânt că Guvernul său este demisionar. 
                                 

228 Rog a se vedea raportul meu nr. 842, din 1 aprilie 1936 (n. a.). Vezi documentul nr. 335 (n. ed.). 
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De altfel, preşedintele Consiliului elen mi-a vorbit la vreme de dorinţa 
domnului Stoiadinović de a se începe negocierile militare, dar s-a ferit de a-mi 
spune ceva şi despre întrebarea pusă privitoare la atitudinea Elladei faţă de un 
război italo-bulgaro-iugoslav, întrebare ce mi-a fost adusă la cunoştinţă, acum cinci 
zile, de generalul Metaxas şi care se va limpezi la 4 mai, la Belgrad. 

Binevoiţi, vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea prea înaltei mele 
consideraţii. 

Langa-Răşcanu 

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 6, f. 82 

369 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Londra] 
T. nr. 79, din 6 aprilie 1936, ora 01.30 
Înreg. la nr. 19 101, din 6 aprilie 1936 
Strict confidenţial. 

Numai pentru MS Regele şi primul ministru. 
Am primit ieri proiectul de protest al Guvernului cehoslovac şi abia azi pe cel 

al Iugoslaviei. 
Am avut chiar ieri convorbiri cu Guvernul iugoslav şi am căzut de acord, 

conform celor transmise mie astăzi de Gurănescu, că în proiectul lui Krofta trebuie 
adăugată fraza: „de aceea ne rezervăm dreptul de a lua, ulterior, măsuri necesare 
apărării intereselor noastre”. 

Rămân două chestiuni de rezolvat: 
1) Identitatea de text pentru toate ţările Micii Înţelegeri. 

Consider că ar face un efect deplorabil ca chiar în faţa unei primejdii aşa 
de mari ca aceea care ne ameninţă, Mica Înţelegere să dea spectacolul 
unei lipse în unitatea ei de acţiune de a nu se putea pune de acord pe un 
text, mai ales că diferenţele, afară de adaosul sus-citat sunt neîntemeiate. 
Rog pe Savel Rădulescu a interveni la Praga în acest sens. 
Aducerea chestiunii în faţa Societăţii Naţiunilor conform dorinţei iugoslave. 

2) Consider această chestiune ca greşită şi cred că, în cel mai rău caz, 
demersul trebuie amânat până la discuţia chestiunii în Consiliul Permanent 
al Micii Înţelegeri. De altfel, adaosul ce am propus Guvernului iugoslav, 
că ne rezervăm a lua măsuri de apărare ulterior, implică şi apelul la 
Societatea Naţiunilor. Iugoslavia nu pierde nimic aşteptând. Dar noi 
pierdem foarte mult dând imediat curs acestei proceduri.  
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Într-adevăr, în sânul Consiliului, Austria va găsi state care o vor apăra, ca de 
pildă Italia, sau state care au interes să se creeze un precedent în folosul lor, ca de 
pildă Turcia. 

Dacă Consiliul nu va face nimic împotriva reînarmării Austriei, noi am 
pierdut cauza noastră cu privire la Ungaria, faţă de care, dacă nu există un 
precedent nefavorabil nouă creat de cazul Austriei, poziţia noastră la Geneva este 
mai tare. Pe de altă parte, dacă în cazul Ungariei vrem să recurgem la sancţiuni 
care depind numai de voinţa noastră, ca de pildă repudierea obligaţiilor 
comunităţilor, noi o putem face din moment ce prin procedura aplicată faţă de 
Austria se recunoaşte că nu este vorba de un caz de legitimă apărare în care ne 
putem face dreptate singuri. Este cu mult mai favorabil să ţinem sabia lui Damocles 
asupra Austriei până vedem ce face Ungaria şi, în acest timp, să lucrăm pe lângă 
marile puteri pentru a dobândi concursul lor cel puţin faţă de Ungaria şi Bulgaria, 
decât să pregătim terenul Ungariei printr-un eşec faţă de Austria. 

Numai pentru guverna noastră internă îmi permit să observ că lucrurile 
acestea sunt aşa de simple, încât trebuie să fi venit şi în mintea Guvernului iugoslav. 

Aducerea chestiunii Austriei la Societatea Naţiunilor este o soluţie numai 
pentru aceia ce caută, în mod voit, eşecul, fie pentru a câştiga o libertate de acţiune 
pe care o consideră necesară, fie pentru a pregăti un precedent folositor lor. 

După cum se ştie, Tevfik Rüstü Aras a fost ieri la Belgrad şi sunt informat că 
el a insistat mult în sensul intervenţiei la Societatea Naţiunilor. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 188–190 

370 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Londra 
T.229 nr. 80, din 6 aprilie 1936, ora 11.55 
Înreg. la nr. 19 304, din 6 aprilie 1936 
Strict confidenţial.  

Numai pentru Majestatea Sa Regele şi primul ministru. 
Eu sunt, întotdeauna, pentru stricta aplicare a tratatelor. Am exprimat mirarea 

că Iugoslavia nu a cerut aplicarea protocoalelor din 25 şi 26 martie 1935, cu privire 
la preparativele Austriei. 
                                 

229 Documentul a fost publicat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 
p. 739. 
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Dacă însă Iugoslavia propune aplicarea lor, adică mobilizarea militară a Micii 
Înţelegeri în caz de reîntoarcere a Habsburgilor, eu unul sunt pentru această 
măsură, care va fi mult mai eficace ca toate discuţiile de la Ligă sau celelalte 
măsuri la care m-am gândit în caz de carenţă a aliaţilor noştri. Dar această 
chestiune nu-mi aparţine mie, ci Majestăţii Sale Regelui şi întregului guvern. 

Dacă ei sunt de acord, rog a comunica de urgenţă Iugoslaviei şi a face 
demersurile la Praga ca să aplice şi Cehoslovacia măsurile ei. În acest caz, se va 
putea fixa şi data întrunirii şefilor de Stat Major. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 România, vol. 2, f. 318–319 

371 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 616, din 6 aprilie 1936, ora. 13.46 
Înreg. la nr. 19 323, din 6 aprilie 1936 
Confidenţial. 

Capitolul trei al planului francez, care va fi supus azi Consiliului de Miniştri, 
cuprinde „partea constructivă”, aşa cum o înţelege ministrul Afacerilor Străine 
francez. Cu tot secretul riguros ce se păstrează, se crede că Guvernul va propune 
stabilirea unui sistem diplomatic sprijinit pe asistenţă mutuală, dar numai în cadrul SN. 

Herriot, prin discursul ţinut ieri la Lyon, a făcut unele sugestii care concordă 
cu ştirile mele. Nu se va propune formarea unei armate internaţionale, cum unii 
afirmă. Cu un cuvânt, concepţia Guvernului francez ar fi necesitatea de a se opune 
sistemului de asistenţă mutuală acelui al pactelor de neagresiune preconizate de 
Hitler. Chestiunea aceasta domină însă totul. „Cartea” s-a jucat greşit din primele 
clipe, luându-se „premisă bună” concursul cert şi întreg al Angliei. Aceasta a fost 
viciul iniţial. Azi, odată intrat în joc Guvernul german, se caută a recâştiga terenul 
prin propuneri şi contrapropuneri. La acte certe, se opune procedura şi litera 
tratatelor. Timpul însă trece. Dar folosinţa lui nu este numai în favoarea uneia din 
părţi, chiar dacă acesta ar fi gândul neavuat al englezilor. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; Dir. politică; 7.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 345 
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372 
SUBSECRETARUL DE STAT AL  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

T. nr. 19 347, din 6 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 19 347, din 6 aprilie 1936 

Pentru domnul ministru Titulescu. 
Ministrul Franţei mi-a făcut azi după-amiază următoarea comunicare: 
„Guvernul austriac a propus o lege pentru serviciul naţional obligatoriu care a 

fost deîndată acceptată de Dietă. Acest text, dacă nu vizează în mod special 
serviciul militar, el este totuşi contrar Tratatului de la Saint-Germain (art. II.9) 
întrucât el stabileşte la baza recrutării şi organizării armatei principiul 
obligativităţii. Aceasta constituie, dacă nu o repudiere formală a unui angajament 
internaţional, o iniţiativă unilaterală foarte apropiată unei asemenea repudieri şi 
care vine să adauge un element tulbure în situaţia prezentă, ceea ce nu poate decât 
să preocupe şi Guvernul pe lângă care sunteţi acreditat. Deja se anunţă un protest 
din partea guvernelor din Belgrad, Praga şi Bucureşti.  

Guvernele francez, englez şi italian par a trebui să se găsească în obligaţia de 
a întreprinde un demers, căci, în mai multe rânduri, şi în special la Stresa, au 
marcat importanţa pe care o atribuie regularizării modificărilor care ar putea să 
survină în statutul militar al Austriei, cât şi în ceea ce priveşte menţinerea 
independenţei acestui stat. 

S-ar cuveni, de asemenea, a se atrage atenţia Guvernului federal asupra 
bunăvoinţei de care semnatarii Tratatului de Pace au dat dovadă în mai multe 
ocazii şi în diverse rânduri pentru a aduce anumite atenuări obligaţiilor militare ale 
Austriei. Acest stat avea datoria să se asigure de un asentiment care putea fi uşurat 
de împrejurări. Bunăvoinţa puterilor interesate riscă acum să-i lipsească Austriei în 
momentul în care ea i-ar fi mai necesară ca oricând. 

Guvernul federal ar fi rugat să facă să reiasă în mod public şi neted caracterul 
foarte general al măsurii pe care a adoptat-o. I s-ar cere asigurarea de a nu o aplica 
în domeniul militar decât după ce se va fi obţinut asentimentul puterilor interesate. 
Cer la Roma şi la Londra să-mi indice dacă guvernele italian şi englez sunt dispuse 
să trimită reprezentantului lor la Viena instrucţiuni în acelaşi sens.  

Vă rog să atrageţi atenţia Guvernului pe lângă care sunteţi acreditat asupra 
necesităţii de a nu lua vreo iniţiativă precipitată care nu ar fi orientată în sensul sus-
indicat al concilierii. Veţi binevoi, de asemenea, a face cunoscut, că Guvernul 
Republicii a luat în această privinţă contactul necesar cu guvernele de la Londra şi 
Roma”. 

Rădulescu 
AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 186–187 
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373 
SUBSECRETARUL DE STAT AL 

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

T. nr. 19 346, din 6 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 19 346, din 6 aprilie 1936 

Ministrul nostru la Viena ne confirmă telefonic că astăzi, ora 17 (ora Vienei), 
a fost primit de ministrul Afacerilor Străine austriac împreună cu ministrul 
Iugoslaviei şi însărcinatul cu afaceri al Cehoslovaciei. Brediceanu a remis nota230 
pe care ministrul Afacerilor Străine al Austriei a citit-o şi i-a adăugat că celelalte 
două note, iugoslavă şi cehoslovacă, sunt identice. 

Ministrul Afacerilor Străine al Austriei s-a abţinut de la orice comentariu, 
mulţumindu-se să ureze reprezentanţilor Micii Înţelegeri sărbători fericite. Domnia 
Sa le-a mai adăugat că va pleca peste câteva zile într-un concediu mai lung. 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 212 

                                 
230 Au nom de son gouvernement, la Légation de (Tchécoslovaquie, Roumanie, Yougoslavie) a 

l’honneur de communiquer au gouvernement fédéral autrichien ce qui suit: 
„Le 1er Avril la Diète fédérale  a adopté une loi prévoyant une modification de  la Partie V du 

Traité de Saint-Germain par lequel est fixé le statut militaire de l’Autriche. Cette modification, du fait 
qu’elle a lieu par une dénonciacion unilatérale de cette partie du Traité de Saint-Germain, constitue 
infraction formelle aux clauses de ce traité. 

Dans ces circonstances, le gouvernement (tchécoslovaque, roumain, yougoslave) comme 
cosignataire du Traité de Saint-Germain, se voit dans l’obligation de protester énergiquement contre 
l’adoption de la loi en question. 

D’autre part, il regrette vivement, en sa qualité de membre de la Société des Nations, que 
l’Autriche, également membre de la Sociétés des Nations, ait cru devoir s’engager dans une voie que 
le Conseil de la Société des Nations a condamnée solennellement par sa résolution du 17 Avril 1935, 
dans des circonstances analogues. 

Le gouvernement (tchécoslovaque, roumain, yougoslave) ne peut en aucun cas admettre que 
l’Autriche par une action unilatérale, qui équivaut à la négation d’engagements internationaux, se 
soit créé un droit nouveau. 

En conséquence, le gouvernement signataire se réserve le droit de se prononcer 
ultérieurement sur les mesures à prendre pour la sauvegarde de se intérêts”, AMAE, Fond 71 
Austria, vol. 32, f. 214. 
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374 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 106, din 6 aprilie 1936 

Acordurile de la Roma 

Domnule Ministru, 

Pentru a putea judeca importanţa Acordurilor de la Roma trebuie să plecăm 
de la geneza lor. 

Este absolut cert că iniţiativa întâlnirii tripartite de la Roma a venit din partea 
Italiei. Ducele a avut nevoie să impresioneze opinia publică italiană printr-o punere 
în scenă teatrală, menită să demonstreze opiniei publice italiene că Italia nu este 
izolată şi că ea este „adevărata stăpână a bazinului dunărean”. Această demonstraţie 
trebuia, fireşte, să găsească şi o expresie diplomatică: semnarea solemnă a unui 
instrument politic. 

Scopul principal al încheierii noilor pacte a fost, deci, demonstrativ. Pe lângă 
aceasta, Ducele a urmărit şi scopul de a lega mai strâns Austria, care, în urma 
conversaţiilor Prinţului Starhemberg la Londra şi Paris, precum şi a diferitelor 
conciliabule ale domnului Schuschnigg, a dat la Roma impresia unui „flottement”. 
Aceiaşi tendinţă a inspirat pe Duce şi faţă de Ungaria, care continuă să refuze să 
garanteze independenţa Austriei. Mijlocul prin care Mussolini speră să-şi realizeze 
scopul urmărit este întrunirea periodică a reprezentaţilor puterilor semnatare. Graţie 
supremaţiei Italiei faţă de micile sale satelite, Italia crede că le va impune voinţa sa, 
va înăbuşi orice veleităţi de independenţă şi va putea înlocui, întrucâtva, absenţa 
garanţiei ungare pentru independenţa Austriei. 

Prin noul pact, Italia şi-a asigurat partea covârşitoare din câştig. Este adevărat 
că atât Austria, cât şi domnul Schuschnigg au tot interesul să arate opiniei publice 
austriece că Italia continuă să fie prezentă în Valea Dunării şi să facă strajă contra 
Germaniei, ceea ce ridică moralul cam slăbit al populaţiei austriece. Iar generalul 
Gömbös este încântat să arate poporului maghiar că, fără asentimentul Ungariei şi 
fără îndeplinirea faimoaselor sale „condiţii prealabile” – egalitate militară, 
revizuire, întărirea protecţiei minorităţilor –, „nu se poate face nimic în Valea 
Dunării”. Dar avantajele acestea sunt neînsemnate faţă de câştigul realizat de Italia 
şi nu par suficiente pentru a explica adeziunea celorlalţi doi semnatari. Întrebarea 
se pune, deci, dacă Italia n-a acordat satelitelor sale vreun avantaj, care putea să 
exercite o putere atractivă mai mare: adică paritatea militară. Indicii în această 
privinţă au existat încă înaintea Conferinţei de la Roma şi au fost raportate 
Excelenţei Voastre prin telegramele mele nr. 823 şi 874, din 12 şi 16 martie a.c231. 
                                 

231 Documentele nu au fost identificate în arhivă. 
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Indiciile acestea s-au înmulţit şi mă fac să cred că restabilirea parităţii militare a 
Austriei şi Ungariei a fost, de fapt, convenită la Roma. 

Valoarea „grupului roman” este greu de apreciat de pe acum. Cred că numai 
viaţa reală şi dezvoltarea evenimentelor politice ne vor putea da indicaţii precise. 

Cred că astăzi se poate spune că grupul are o valoare oarecare ca instrument 
contra Micii Înţelegeri şi este inoperantă contra Germaniei, cel puţin în ce priveşte 
colaborarea Ungariei. 

Într-adevăr, totul ne arată că Ungaria este ferm hotărâtă să continue politica 
sa de prietenie faţă de Germania. Redactorul textului convenţiilor, domnul Kanya, 
a avut grijă să întrebuinţeze formule extrem de vagi şi elastice, care permit părţilor 
o interpretare cât se poate de liberală. Astfel, sunt condiţionate de o concertare 
prealabilă numai „tratativele politice mai importante, referitoare la chestiunea 
dunăreană”. Oricine va înţelege că Ungaria ar putea, la un moment [dat], să încheie 
un acord politic cu Germania pe care l-ar declara de o importanţă mică sau care n-
ar privi „chestiunea dunăreană” ca ansamblu, ci ar fi un pact bilateral. Însuşi 
domnul Kanya a mărturisit, într-o conversaţie intimă că el şi-a lăsat printr-o 
formulare vagă drumul deschis înspre Germania. Tot aşa, Domnia Sa a afirmat că 
libertatea de a încehia acorduri economice bilaterale a fost introdusă de Domnia Sa 
în pact „pentru a asigura Ungariei posibilitatea de a duce o politică de colaborare 
economică strânsă cu Germania”. 

Ungaria a şi manifestat tot timpul o grijă specială de a nu indispune 
Germania. Generalul Gömbös a stat în timpul convorbirilor de la Roma în contact 
direct şi repetat cu consilierul Ambasadei germane, iar domnul Kanya a inspirat 
încă din Italia un articol publicat de Pester Llyod, care comenta rezultatul 
întrevederilor cu cea mai mare moderaţie, insistând, mai ales, asupra faptului că nu 
s-a încheiat nici un fel de alianţă. Însuşi generalul Gömbös, un adept atât de fervent 
al metodelor propagandistice ultrazgomotoase, a ştiut să pună surdină pornirilor 
sale patetice. Domnia Sa a dat numai întrucâtva de înţeles că Ungaria a câştigat un 
succes considerabil, întrucât ea s-a asigurat formal că orice acord general în bazinul 
dunărean este condiţionat de împlinirea postulatelor ei speciale. Dar, în general, a 
predominat dorinţa de a nu face prea mare zgomot în jurul constituirii noului „grup 
de state” pentru a nu pierde simpatiile Germaniei. 

Ştiu foarte bine că domnii Gömbös şi Kanya doresc foarte mult să vadă 
realizată faimoasa „axă Roma-Berlin”, care ar simplifica foarte mult problemele 
politicii externe ale Ungariei. Dar tot aşa de bine ştiu că speranţele în posibilitatea 
unei apropieri germano-italiene sunt astăzi foarte aici. Conducătorii politicii 
externe cred că „Führer-ul” va construi în scurtă vreme un zid de oţel şi de beton în 
Renania, care îi va permite să se arunce apoi asupra Austriei şi, eventual, asupra 
Cehoslovaciei, dacă aceasta ar îndrăzni să se solidarizeze cu Viena. Faţă de forţele 
aproape întregi ale Germaniei, Italia nu se va putea opune, mai ales, întrucât ea va 
fi ameninţată în flanc de Iugoslavia, care, din cauza provocărilor continue ale 
Ducelui – între altele, noul Pact italo-albanez – este tot mai mult împinsă în braţele 
Germaniei. Capacitatea de rezistenţă a Italiei contra Anschluss-ului este considerată 
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aici ca insuficientă. Încorporarea Austriei în Reich pare aici ca un lucru foarte 
probabil, care trebuie din timp luat în consideraţie. 

Nu ştiu dacă evenimentele se for desfăşura, într-adevăr, în felul acesta. Dar 
ştiu sigur că, în cazul realizării prevederilor domnilor Gömbös şi Kanya nu va 
rămâne nimic din „gruparea de la Roma”. La prima lovitură a Führer-ului contra 
Vienei, dânsa va dispare ca fumul. 

Primele ecouri din Reich n-au fost favorabile. Oficinele de presă ale 
domnului Kanya le-au şi ascuns publicului ungar. Guvernul ungar a făcut de atunci 
tot ce i-a fost cu putinţă pentru a îmblânzi Germania. Majorităţile au strigat „Elyen 
Hitler”232 într-o şedinţă a Camerei, presa observă o atitudine foarte favorabilă 
Germaniei în chestiunea Renaniei, toate ştirile supărătoare pentru Germania sunt 
suprimate de cenzura telegramelor, iar domnii Gömbös şi Kanya au dat la Berlin 
asigurările cele mai liniştitoare. Domnul Kanya, în special, se arată foarte senin şi 
afirmă că Germania este deplin mulţumită de Acordurile de la Roma. Nu ştiu dacă 
supărarea Germaniei a trecut deja cu totul, dar nu cred că ea va fi de lungă durată. 
Germania are nevoie de Ungaria ca pion pentru jocul ei de dezbinare în Europa 
Centrală. „Cine vrea scopul, vrea şi mijloacele”. Jocul de prietenie germano-
maghiar are, deci, toate şansele să continue. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Grigorcea 

AMAE, Fond 71 România, vol. 232, f. 109–114 

375 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 617, din 7 aprilie 1936, ora 19.00 
Înreg. la nr. 19 812, din 8 aprilie 1936 
Confidenţial. 

În cercurile oficiale de aici începe a se manifesta îngrijorarea cu privire la 
rezultatul pe care ar dori să-l vadă de pe urma întrevederilor locarnienilor la 
Geneva. Într-adevăr, se simte, pe de o parte, că „planul constructiv” francez, încă 
insuficient cunoscut la Londra, nu prea a găsit acolo ecoul ce s-ar fi dorit, iar la 
aceasta se adaugă neştiinţa dacă von Ribbentrop va fi reuşit să influenţeze sau să 
menţină pe englezi în linia adoptată de aceştia până acum. Ceea ce sporeşte alarma 
este voinţa Guvernului englez de a readuce pe tapet, cu ocazia întrunirii Consiliului 
                                 

232 Trăiască Hitler (magh.). 
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celor XIII, chestiunea sancţiunilor la adresa Italiei. Deci ne vom afla în faţa unei 
opuneri de interese, iar Italia ori va refuza să se angajeze, ori va manifesta pretenţii, 
legând, bineînţeles, în propriul ei interes, ambele probleme care se vor discuta 
aproape simultan la Geneva. În cel mai bun caz, se poate spera o prelungire a 
convorbirilor, căci nimeni nu crede într-un rezultat concret imediat. 

Miniştrii Afacerilor Străine român, englez, francez şi ambasadorul Turciei la 
Paris, care înlocuieşte de data aceasta la Geneva pe ministrul său, vor călători astă-
seară împreună. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică; 8.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 346–347 

376 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 455, din 7 aprilie 1936, ora 21.30 
Înreg. la nr. 19 609, din 8 aprilie 1936 
Confidenţial. 

Suvici mi-a afirmat azi, din nou, că la reuniunea de la Roma nu s-a vorbit 
nimic despre nicio chestiune militară şi, îndeosebi, despre introducerea serviciului 
militar obligatoriu în Austria. La observaţiile mele succesive, că hotărârea austriacă 
este în contradicţie şi cu clauza de consultare prealabilă a protocoalelor adiţionale 
şi cu punctul 6 al rezoluţiei de la Stresa şi cu Tratatul de la Saint-Germain, pe care 
se bazează independenţa Austriei, subsecretarul de Stat mi-a replicat că Guvernul 
italian a fost la curent cu hotărârea Austriei de a introduce serviciul militar 
obligatoriu şi s-a declarat de acord, în principiu. Prinţul Starhemberg, în special, le-
a vorbit despre aceasta în ultima vizită la Roma. Dar Palazzo Chigi n-a cunoscut 
însă hotărârea concretă a Austriei decât în ajunul votului legii de Dietă, printr-o 
telegramă a lui Preziosi. N-a fost cazul unei consultări prealabile întrucât austriecii 
au prezentat introducerea serviciului federal obligatoriu ca o chestiune internă. 
Suvici nu contestă că pe baza acestei legi se introduce, în realitate, serviciul militar 
obligatoriu, dar crede că Austria nu se putea sustrage unei asemenea măsuri. Dacă 
s-ar fi conformat rezoluţiei de la Stresa, Austria n-ar fi obţinut, desigur, acest 
rezultat. Or Guvernul Schuschnigg a fost obligat a lua măsuri grabnice, căci, de 
câte ori Germania făcea un act de forţă, opinia publică austriacă imputa cancelarului 
slăbiciunea lui. 
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La întrebarea dacă şi în ce priveşte Restaurarea Habsburgilor, Schuschnigg va 
avea o atitudine tot aşa de corectă, subsecretarul de Stat mi-a răspuns că crede, 
după numeroasele conversaţii asupra chestiunii cu principalii guvernanţi austrieci, 
că toţi sunt de acord să nu pună chestiunea într-un viitor apropiat din cauza 
repercusiunilor sale internaţionale. Opinia publică austriacă este legitimistă în 
proporţie de 80%, dar nici jumătate din ea nu şi-ar lua riscul unui atac de forţă în 
privinţa acestei chestiuni. 

În ce priveşte pe unguri, Suvici crede că ei nu vor imita precedentul austriac 
din cauza opoziţiei mai grave pe care ar provoca-o. Dar la chestiunea mea precisă, 
dacă Guvernul italian are asigurări de la Budapesta în acest sens, mi-a răspuns 
negativ. 

Am arătat lui Suvici ce vie reacţie a avut la noi gestul austriac şi că forma pe 
care dânsul o găseşte moderată, a notei noastre de protest la Viena, nu trebuie să 
provoace iluzii nici asupra dezvoltării ulterioare a situaţiei, nici asupra gravelor 
consecinţe pe care le-ar putea avea un act unilateral din partea Ungariei. 

Convorbirea cu Suvici mi-a lăsat impresia că: 
1) Ministrul italian a fost el însuşi extrem de perplex din cauza argumentelor 

contradictorii şi neîntemeiate ce se credea obligat să-mi opună. 
2) Italienii consideră Mica Înţelegere resemnată faţă de reînarmarea 

austriacă şi crede că reacţia ei nu va depăşi nota de protest de ieri, la 
Viena. În privinţa aceste chestiuni, Suvici mi-a pus înainte şi reacţia 
quasi nulă a diplomaţiei şi presei franceze. 

3) Pentru Palazzo Chigi întârzierea, împiedicarea sau realizarea unei reînarmări 
unilaterale ungare este în funcţie numai de energia reacţiilor Micii Înţelegeri. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Geneva, domnului ministru Titulescu; Dir. politică; 8.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 427–430 

377 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 
DE LA VARŞOVIA, ALEXANDRU DUILIU ZAMFIRESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 2 315, din 8 aprilie 1936, ora 12.10 
Înreg. la nr. 20 887, din 9 aprilie 1936 

Am avut ieri o lungă întrevedere cu ambasadorul Angliei, în decursul căreia 
mi-a spus că în ciuda simptomelor, Domnia Sa nu crede într-o apropiere germano-
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rusă. Ambasadorul mi-a vorbit apoi cu toată încrederea despre rezultatele întâlnirii 
de la Belgrad, manifestând simpatia ce Marea Britanie o poartă României şi 
dezvoltării rolului ei ca factor decisiv în Mica Înţelegere. 

Contele Szembek, care m-a primit azi în audienţă, este de părere că zvonurile 
referitoare la apropierea germano-rusă sunt lansate de cercurile interesate şi provin, 
în special, din Paris. Domnia Sa a adus apoi vorba despre Marea Britanie, în 
relaţiile ei cu Rusia, şi rolul de păzitoare la graniţa apuseană, pe care Polonia şi 
România ar fi chemate a juca în eşichierul politicii britanice faţă de Soviete, 
permiţând astfel Angliei să concentreze atenţia şi forţele ei în Mediterana şi 
Oceanul Pacific. Subsecretarul de Stat mi-a spus apoi că domnul Beck întârzie încă 
câteva zile în Franţa pentru a trata cu domnul Delbos despre viitorul acord 
locarnian. Szembek, ca şi alte personalităţi, atribuie o importanţă deosebită opiniei 
defavorabile ce ar avea Regele Belgiei despre situaţia internă din Franţa şi crede că 
va avea repercusiuni asupra politicii apusene. 

Tot azi directorul politic mi-a vorbit cu necaz despre pretinsa apropiere 
româno-sovietică, afirmând că ambasadorul Poloniei la Moscova, actualmente aici, 
i-ar fi dovedit că generalul Voroşilov nu este decât o unealtă în mâna lui Stalin, iar 
nicidecum inspiratorul dictatorului şi că, deci, eventualele simpatii germane ale 
şefului Armatei Roşii nu pot influenţa situaţia.  

Cu toate acestea, „Kurjer Polski”, organul marii industrii, publică un articol 
de fond foarte preocupat de posibilitatea înţelegerii Berlin-Moscova ce nu a 
spulberat decât parţial comunicatul oficiosului german. 

Zamfirescu 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 75, f. 42–43 

378 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 679, din 8 aprilie 1936, ora 15.24 
Înreg. la nr. 19 960, din 9 aprilie 1936 

În cercurile presei străine circulă ştirea că domnul Gömbös ar fi sosit de 
curând în mare taină la Berlin. Domnia Sa a călătorit cu avionul. Ar fi fost 
întâmpinat de Göring şi ar fi avut întrevederi cu Hitler şi von Neurath. Obiectul 
călătoriei ar fi fost: 

1) Explicaţii şi asigurări cu privire la ultimele acorduri italo-ungare; 
2) Încercarea unei medieri între Germania şi Italia; 
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3) Dorinţa de a primi asigurări din partea domnului Hitler că nu va tolera o 
acţiune a Micii Înţelegeri împotriva Ungariei, în ipoteza când aceasta va 
urma exemplul Germaniei şi Austriei. 

Dau aceste informaţii cu toată rezerva. Mi se afirmă însă că la Budapesta 
circulă aceleaşi zvonuri. Se pune în legătură, în acelaşi timp, aceste ştiri cu 
călătoria ministrului german, Frank, la Roma, care ar fi avut la rândul său misiunea 
de a continua cu Mussolini conversaţiile începute la Berlin de Gömbös. 

Comunicată domnului Titulescu. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 185–186 

379 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 681, din 8 aprilie 1936, ora 15.24 
Înreg. la nr. 20 411, din 9 aprilie 1936 

La Wilhelmstrasse se păstrează rezervă cu privire la remilitarizarea Austriei. 
Se insistă însă tot mai mult asupra versiunii că Cehoslovacia şi Franţa nu ar fi fost 
străine acestui act. Demersul Micii Înţelegeri la Viena este înregistrat fără comentarii. 

Suntem cu multă insistenţă însă sondaţi dacă Mica Înţelegere îşi va limita 
acţiunea la acest demers sau va sesiza Societatea Naţiunilor. 

Oricât de paradoxal ar părea acest fapt, avem din ce în mai mult impresia că o 
acţiune cât mai energică a Micii Înţelegeri împotriva Austriei ar fi privită în 
cercurile militante naţional-socialiste nu numai cu interes, dar chiar cu simpatie. 
Aceste cercuri ar fi, într-adevăr, fericite să vadă sporind dificultăţile Guvernului 
austriac, fiind încredinţate că prăbuşirea acestui guvern ar provoca în Austria noi 
convulsii de care ar profita, în primul rând, naţional-socialiştii. 

Comunicată domnului ministru Titulescu. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politic; 9.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 233 
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380 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA HELSINGFORS, 

RAOUL BOSSY, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 300, din 8 aprilie 1936, ora 17.00 
Înreg. la nr. 19 963, din 9 aprilie 1936 

În privinţa contrabandei de arme finlandeze pentru Ungaria, descoperită în 
Austria, a apărut în presa locală comunicatul Ministerului Afacerilor Străine, 
arătând că nu e vorba de un transport clandestin, ci de o expediţie de către firma 
„Transbaltic” din Helsingfors, de 2 000 de puşti vechi şi uzate, destinate statului 
ungar. Firma a obţinut autorizaţia de export în regulă şi transportul n-a fost oprit în 
Austria, decât pentru că puştile erau trecute în conasament drept maşini agricole. 

Ducându-mă îndată la Ministerul Afacerilor Străine am găsit pe directorul 
politic, căruia i-am exprimat dorinţa personală, fiind singurul ministru al Micii 
Înţelegeri acreditat la Helsingfors, de a avea lămuriri asupra chestiunii, şi anume. 

1) Cum de a acordat Guvernul finlandez autorizaţia de export de arme către 
un stat pe care tratatele îl împiedică de a se arma; 

2) Dacă transporturile erau considerate licite, [de] ce erau camuflat ca 
maşini agricole? 

Directorul politic mi-a declarat că menţionatul comunicat nu emană de la 
Ministerul Afacerilor Străine, care nu cunoaşte până acum decât amănuntele 
următoare: armele în chestiune fuseseră luate de la trupele roşii în 1918, ca pradă 
de război, şi, fiind inutilizabile, fuseseră vândute de statul finlandez unei firme 
particulare care a cerut şi a obţinut autorizaţia să le exporte. 

Domnia Sa a adăugat că încă nu a cercetat cui erau destinate. 
Am răspuns că mi-ar fi greu să mă mulţumesc cu o explicaţie atât de vagă, 

dar pentru moment, este vorba de o cerere personală de informare, spre a fi în 
măsură de a raporta Guvernului meu, care îşi va rezerva, bineînţeles, dreptul, dacă 
va găsi de cuviinţă să facă, eventual, un demers ulterior. 

Bossy 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 440–441 
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381 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, 

NICOLAE TITULESCU,  
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Geneva 
T. nr. 82, din 8 aprilie 1936, ora 17.26 
Înreg. la nr. 19 955, din 9 aprilie 1936 
Cu totul confidenţial. 

Ca răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 19 607233. 
Telegrama mea nr. 80234 trebuie să vă fi sosit trunchiată pentru că vorbiţi 

numai de Habsburgi. Eu am vorbit de Habsburgi în mod indivizibil cu 
înarmarea Ungariei, căci ar fi un nonsens ca noi să mobilizăm pentru o 
chestiune care interesează cel mai mult Iugoslavia şi să nu mobilizăm pentru o 
chestiune care ne interesează în grad înalt pe noi, repudierea unilaterală a 
clauzelor militare din partea Ungaria. De altfel, toată construcţia frazei implică 
ambele cazuri, căci nu are sens să vorbesc de repudierea tratatului minorităţilor 
în legătură cu Habsburgi. 

Iată textul frazei care v-am telegrafiat: „Dacă Iugoslavia propune 
aplicarea lor, adică mobilizarea militară a Micii Înţelegeri în caz de întoarcere a 
Habsburgilor şi de repudierea unilaterală a clauzelor militare din partea 
Ungariei, eu unul sunt pentru această măsură care va fi mult mai eficace ca 
toate discuţiile la Ligă sau celelalte măsuri la care m-am gândit în caz de 
carenţă a aliaţilor noştri”. 

Rog a vorbi de propunerea mea întreagă, adică de Habsburgi, şi de repudierea 
unilaterală a clauzelor militare din partea Ungariei atât ministrului Iugoslaviei, cât 
şi ministrului Cehoslovaciei. 

Veţi pune la curent, la moment şi prin mijloacele ce veţi socoti opportune, pe 
MS Regele şi Guvernul despre cele de mai sus care nu sunt decât o aplicare a 
protocoalelor încheiate şi pentru care constat că MS Regele şi Guvernul şi-au dat 
asentimentul odată mai mult. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Ungaria, vol. 3, f. 186–187 

                                 
233 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
234 Vezi documentul nr. 370. 
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382 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva] 
T. nr. 255, din 8 aprilie 1936, ora 23.30 
Înreg. la nr. 19 956, din 9 aprilie 1936 

Comitetul de XIII a ţinut astăzi două şedinţe secrete, discutând Raportul 
Madariaga. Asupra chestiunii comunicării plângerii abisiniene împotriva felului 
cum este dus războiul de Italia, s-a cerut Crucii Roşii din Geneva documentarea ce 
posedă. Răspunsul italian, ridicând chestiunea competenţei Comitetului, acesta a 
fost rezervat. S-a instituit un comitet de jurişti ca să examineze convenţiile de la 
Haga şi Geneva şi să prezinte mâine un raport asupra procedurii de constatare a 
infracţiunilor. Aceasta pentru informarea Comitetului, rămânând să se vadă ulterior 
de este demis la anchetă şi în competenţa cui ar opina. 

Asupra chestiunii luării informaţiilor de la beligeranţi, cu care au fost 
însărcinaţi la Londra preşedintele Madariaga şi secretarul general, preşedintele a 
arătat că invitaţia lui Mussolini, fiindu-i adresată numai lui, nu a avut intenţia de a-i 
da curs. Eden a insistat asupra necesităţii ca informaţiile să fie culese cât mai 
grabnic, alarma opiniei publice fiind mare faţă de continuarea ostilităţilor şi 
reîntârzierea acţiunii Comitetului. S-a întrebat dacă nu ar fi nimerit ca, de la 
primele contacte, să se propună încetarea ostilităţilor. Preşedintele Madariaga a 
arătat că i-ar trebui pentru aceasta un mandat precis care nu figurează în rezoluţia 
de la Londra. Flandin a accentuat că nu s-a pierdut vremea, că Guvernul italian a 
declarat că trimite un reprezentant la Geneva, după Paşti. Doreşte şi el încetarea 
ostilităţilor, şi Guvernul francez leagă de aceasta şi încetarea sancţiunilor. Eden a 
insistat din nou ca contactul să se facă cât mai grabnic şi Guvernul său îşi rezervă 
acţiunea în vederea măsurilor ce ar putea lua. Consiliul, fiind de părere că acest 
contact nu poate întârzia, la propunerea domnului ministru Titulescu, a însărcinat 
pe Madariaga şi Avenol a lua contact chiar mâine cu baronul Aloisi şi delegatul 
abisinian. 

Şedinţa viitoare mâine, la ora 4. 

Antoniade 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică; 9.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 450–451 
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383 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 135, din 8 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 20 908, din 15 aprilie 1936 

Ungaria şi introducerea serviciului militar obligatoriu în Austria 

Domnule Ministru, 

Chestiunea parităţii militare se prezintă pentru Ungaria sub două aspecte. 
Unul real, care ne arată că Ungaria aplică de acum cinci-şase ani serviciul militar 
obligatoriu (ceea ce i-a permis să-şi creeze rezerve instruite importante), că ea 
posedă artilerie grea şi tancuri şi că a ştiut să-şi creeze până şi o aviaţie. Pregătirile 
militare ale Ungariei au mers nestânjenite; singurul obstacol care li s-a opus n-a fost 
Tratatul de la Trianon, cu clauzele sale restrictive, ci plafonul bugetar. 

Celălalt aspect al chestiunii este cel formal. Ficţiunea disparităţii militare nu 
împiedică întru nimic dezvoltarea armatei ungare; ea are numai un efect moral 
asupra sentimentului naţional, care se simte atins în demnitatea sa prin 
„discriminarea” legalmente în vigoare. 

Este, deci, foarte logic că armata şi Statul Major pun foarte puţin preţ pe 
obţinerea parităţii, pe când oamenii politici îi atribuie o importanţă foarte mare. 
Mai ales ambiţiosul preşedinte de Consiliu ar dori foarte mult să obţină pe tema 
aceasta un mare succes şi să-şi asigure rolul istoric de a fi „restabilit paritatea 
militară a Ungariei”. 

Toată lumea ştie că aici există două tendinţe: 
Una, de iniţiativă îndrăzneaţă, reprezentată de generalul Gömbös împreună cu 

clanul prietenilor săi şovinişti şi cu presa ultra-patriotică. 
Iar cealaltă, a prudenţei, reprezentată prin domnul Kanya, Statul Major şi 

câteva elemente moderate. Curentul aceasta afirmă că Ungaria nu trebuie să se 
expună nici unui risc serios pentru a obţine formal ceea ce ea posedă, de fapt, deja 
de multă vreme. 

Este uşor de înţeles că primul curent a primit o întărire considerabilă în urma 
întrevederii de la Roma. Persoane, de obicei, bine informate, mi-au spus că Ducele 
a exercitat o presiune puternică asupra Austriei pentru reînarmarea ei şi a cerut, 
totodată, generalului Gömbös întărirea armatei şi sporirea numărului diviziilor 
maghiare în caz de mobilizare. După informaţiile acestea, ale căror autenticitate 
este greu de controlat, Mussolini ar dori să dea „grupării de la Roma” o coerenţă şi 
o putere militară impunătoare. În consecinţă, Domnia Sa ar fi fixat pentru Austria 
reînarmarea imediată, de care Ungaria să se servească ulterior ca de un precedent 
favorabil. 
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Mărturisesc că imediat după proclamarea serviciului militar obligatoriu în 
Austria am avut impresia (şi n-am fost singurul) că lucrurile se vor precipita aici. 
Simptomele erau destul de grave. Exact în aceeaşi zi şi la aceiaşi oră, când 
cancelarul Schuschnigg a depus legea sa în Consiliul Federal de la Viena, generalul 
Gömbös şi-a convocat partidul la o conferinţă secretă, în care a fost expus 
rezultatul întrevederilor de la Roma. Presa maghiară din dimineaţa zilei de 2 aprilie 
a aplaudat cu entuziasm gestul Austriei şi a dat de înţeles că Ungaria o va urma în 
curând. Ministrul Franţei, care văzuse în aceeaşi zi pe vice-ministrul de Externe, a 
primit la o întrebare directă un răspuns ambiguu. În ziua aceea, am fost, deci, 
fireşte foarte alarmaţi şi atât eu, cât şi majoritatea colegilor mei ne aşteptam la o 
lovitură iminentă. 

A doua zi însă lucrurile au luat un aspect mai calm. Astfel, s-a putut afla că la 
Comisia Afacerilor Străine, întrunită în după amiaza zilei de 2 aprilie, domnul 
Kanya a răspuns la întrebarea unui deputat socialist că „Ungaria n-are pentru 
moment intenţia să urmeze exemplul Austriei”. În acelaşi sens s-a exprimat şi 
primul ministru. 

La 3 aprilie, domnul Kanya a vorbit colegului meu cehoslovac pe un ton 
indignat de „campania de calomnie” dusă de Mica Înţelegere contra Ungariei. 
Aceasta îşi menţine dreptul ei la paritate, dar nu are intenţia să imite gestul Austrie. 
În aceeaşi zi, ministrul de Externe a pus să se publice în ziare un comunicat oficios 
polemizând cu „calomniile” presei Micii Înţelegeri. Acest comunicat s-a terminat 
prin faza următoare: „Guvernul ungar continuă să-şi menţină punctul de vedere pe 
care l-a susţinut totdeauna în chestiunea parităţii militare; de aici nu se poate trage 
însă concluzia că în această chestiune se vor întreprinde în curând oarecari 
demersuri concrete”. 

De atunci, domnul Kanya a făcut faţă de ministrul Angliei şi de cel al Franţei 
declaraţii categorice că Ungaria nu se gândeşte la înarmarea unilaterală 
„protestând, totodată, cu indignare” contra „calomniilor” Micii Înţelegeri. 

Pentru moment şi pentru un timp oarecare repudierea clauzelor militare ale 
Tratatului de la Trianon nu pare probabilă din partea Ungariei. Dar cine ar putea 
crede că chestiunea aceasta este definitiv înlăturată şi că ficţiunea dezarmării 
Ungariei pe hârtie va putea fi menţinută pentru vecie? În schimbarea continuă a 
evenimentelor politice s-ar putea prezenta Ungariei un moment favorabil pentru a 
face şi ea ceea ce au făcut alţii fără nici o pagubă serioasă. Cu această eventualitate 
trebuie să contăm de pe acum şi să ne fixăm directivele. 

În legătură cu cele de mai sus, ţin să dau Excelenţei Voastre următoarele 
informaţii: 

1) Colegul meu englez a sfătuit pe domnul Kanya să nu repudieze în mod 
unilateral clauzele militare ale Tratatului de la Trianon. Motivul principal 
al acestui demers a fost grija de a nu servi Turciei un precedent imediat 
pentru abolirea demilitarizării Dardanelelor. 

2) Ministrul Angliei consideră că Austria a făcut o greşeală prin violarea 
unor dispoziţii a Tratatului de la St.-Germain, întrucât ea i-a dat astfel lui 
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Hitler putinţa de a invoca un precedent puternic când dânsul se va decide 
să rupă şi restul acestui tratat, adică să pună capăt independenţei Austriei. 

Personal, nu cred că Austria nu şi-a dat seama de această consecinţă primejdioasă 
a acţiunii sale. Ea a fost însă împinsă pe această cale greşită de protectoarea ei, Italia. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Grigorcea 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu (semnalându-l în mod deosebit); 
supus domnului subsecretar de Stat; Dir. politică; 15.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 Ungaria, vol. 57, f. 451–453 

384 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 621, din 9 aprilie 1936, ora 11.55 
Înreg. la nr. 20 460, din 9 aprilie 1936 
Confidenţial. 

Replica franceză la planul de pace german, cât şi planul francez, publicate în 
extenso ieri seară, dau loc [în] presa de astăzi dimineaţă la numeroase comentarii. 

Răspunsul la memorandumul german din 31 martie este unanim socotit ca o 
refutare completă şi inatacabilă. Reaua voinţă a Reich-ului, solid stabilită prin 
articolul 3, şi demascarea prin articolul 4 al manoperei de a izola naţiunile, sub 
subliniate de toate ziarele, şi ele socotesc documentul superior redactat şi ca un 
excelent instrument de propagansă. 

Planul constructiv, excepţie făcând ziarul „Le Populaire”, care găseşte în el 
tezele susţinute de Leon Blum, are în schimb o presă detestabilă şi comentariile 
trădează nevroza decepţiei. Lipsit de claritate în expresie şi netezime în propuneri, 
înecat în ideologie perimată, el este socotit fără viitor şi sortit doar a mări arhivele 
din Geneva (Pertinax compară planul cu un afiş electoral şi consideră concepţiile 
lui ca un pas engimatic, iar Bernus ieri seară, drept o marqueterie). 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; directorul politic; 10.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 350 
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385 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Geneva 
T. nr. 84, din 9 aprilie 1936, ora 19.47 
Înreg. la nr. 20 474, din 10 aprilie 1936 
Strict confidenţial. 

Numai pentru Majestatea Sa Regele şi primul ministru. 
Extrag din lunga convorbire ce am avut cu Flandin la Paris următoarele: 
1) Chestiunea Austriei. Am dezvoltat pe larg toate motivele pe care le avem – 

şi în fond şi în formă – împotriva gestului inadmisibil al Austriei. Flandin mi-a 
arătat atunci textul telegramei pe care d’Ormesson l-a citit lui Savel Rădulescu, şi 
despre care tratează telegrama cifrată nr. 19 347235, şi a convorbirii dintre Savel 
Rădulescu, primul ministru şi Majestatea Sa Regele. Am scos la rândul meu din 
buzunar, în original, protocoalele din 25 şi 26 martie 1935 şi am arătat lui Flandin 
că am prevăzut gestul Austriei, Ungariei şi Bulgariei încă din anul trecut şi am 
obţinut de la aliaţii mei, Iugoslavia şi Cehoslovacia… (lipsă în text) de a mobiliza 
împotriva repudierii unilaterale a tratatelor. Nota remisă la Viena şi întâmpinată cu 
insolenţă din partea Guvernului austriac este numai un început al acţiunii noastre, 
decizia asupra măsurilor finale fiind rezervată până la întrunirea de la 6 mai a Micii 
Înţelegeri. Flandin mi-a răspuns că nu poate face pentru Mica Înţelegere mai mult 
decât a făcut pentru Franţa. Cu toată violarea Pactului de la Locarno de către 
Germania, Franţa nu a mobilizat şi a căutat a găsi pe cale de negocieri, atât o 
satisfacţie pentru încălcarea dreptului, cât şi o soluţie finală. Flandin a adăugat că 
dacă Guvernul austriac ar recunoaşte că el nu a introdus serviciul militar, ci 
serviciul obligatoriu, şi nu ar păşi la aplicarea legii votate la 1 aprilie decât după ce 
ar fi obţinut consimţământul statelor interesate, Mica Înţelegere ar fi obţinut o 
satisfacţie mult mai mare decât aceea ce ar fi obţinut-o Franţa chiar dacă Germania 
ar fi acceptat propunerile de la 19 martie. Am răspuns că nu este o raţiune pentru că 
Franţa a jucat cartea într-un fel, Mica Înţelegere să o imite şi să repete aceea a 
Franţei. Statele Micii Înţelegeri nu au în spatele lor puterea pe care o dă un lung şi 
strălucit trecut istoric. Deci, dacă noi am accepta de bună voie micşorarea 
prestigiului nostrum, ne punem într-o situaţie de inferioritate care ar autoriza pe 
învinşii de ieri să comită toate îndrăznelile. Flandin mi-a spus că trebuie făcută o 
distincţie între cazul Austriei, care se înarmează pentru ca să-şi apere existenţa, şi 
cazul Ungariei şi Bulgariei, care se înarmează împotriva noastră. Fără a recunoaşte 
această distincţie am întrebat pe Flandin ce pot spune Guvernului meu cu privire la 
Ungaria şi Bulgaria? Flandin a răspuns: Puteţi să-l asiguraţi de tot concursul politic 
al Franţei. 
                                 

235 Vezi documentul nr. 372. 
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A rămas ca să continuăm discuţia la Geneva, împreună cu Eden, şi dacă 
reprezentantul Italiei ar fi autorizat, şi cu acesta din urmă. Cred că datoria noastră 
este să vedem limpede situaţia; când Franţa şi Anglia au înghiţit faptele împlinite 
ale Germaniei este riscant a se aştepta din partea lor la ceva mai mult decât 
condamnarea morală a repudierii unilaterale a tratatelor şi invitaţia la negocieri. 
Autorul răspunzător al acestei politici faţă de Austria, Ungaria şi Bulgaria este 
Laval. Pe urma comunicatului de la Stresa, prin care ne invită să negociem 
egalitatea de drepturi cu Austria, cu Ungaria şi cu Bulgaria fără a ne fi consultat în 
prealabil, am avut cu dânsul violenta discuţie din aprilie trecut la Geneva. 

Iniţial, trebuie să ştim precis ce voim: voim mobilizare cel puţin pentru 
Ungaria şi Bulgaria, cazuri în care Franţa ar fi mai înţelegătoare? Dacă da, să o 
hotărâm de pe acum şi s-o împlinim la ceasul oportun. 

Eu unul sunt pentru această politică tare cu privire la Ungaria şi Bulgaria, dar 
voiesc să ştiu dacă am aprobarea Guvernului meu şi, bineînţeles, concursul aliaţilor 
noştri Iugoslavia şi Cehoslovacia. Cum nu cunosc însă o politică mai dezastruoasă 
decât cea de a se anunţa măsuri energice care la ceasul oportun nu se aplică, dacă 
Guvernul român nu este dispus să aplice această politică, fie din cauza lipsei de 
pregătire a armatei noastre, fie din cauza lipsei de concurs a aliaţilor noştri, trebuie 
luate toate măsurile pentru ca presa să înceteze excitaţia sentimentului naţional şi 
patriotic al opiniei noastre publice. Cele ce se petrec azi le-am preconizat de acum 
un an. Cred că sunt singurul ministru de Afaceri Străine care, 9 zile după 
introducerea serviciului obligatoriu în Germania, să fi obţinut prin protocoale 
formale concursul militar al aliaţilor săi contra consecinţelor gestului german, în 
cazul nostru, imitarea lui din partea Austriei, Ungariei şi Bulgariei. 

Piesa este, deci, scrisă. Ea se poate juca cum este scrisă. Dar pentru aceasta este 
nevoie de acţiunea întregului Guvern român şi, bineînţeles, de concursul aliaţilor noştri. 

Dacă aceste condiţii lipsesc este iarăşi nevoie de întregul concurs al 
Guvernului român pentru ca opinia publică să se adapteze la ceea ce este politiceşte 
posibil. Pentru că sunt ţinut de secretul profesional şi nu pot citi nici pe piaţa 
publică, nici chiar în faţa Camerei angajamentele ce am obţinut de la aliaţii noştri 
acum un an, nu este o raţiune să primesc lecţii de patriotism de la cei ce s-au 
deşteptat în al 12-lea ceas. Cu atât mai mult, când aceste lecţii de patriotism sunt 
date în comunicări parlamentare şi într-o formă ofensatoare. 

2) Chestiunea Locarno. Flandin mi-a spus că el consideră că încercarea de 
conciliere a puterilor locarniene nu a reuşit şi, în consecinţă, el socoteşte fie că 
scrisoarea de garanţie a Angliei este deja intrată în vigoare, fie că Anglia este 
obligată să-i vină în ajutor, în virtutea Tratatului de la Locarno, ceea ce îi convine 
şi mai mult. Într-adevăr, Flandin spune că până acum nu s-a jucat piesa decât pe 
baza articolului 43 din Tratatul de la Versailles, adică pe baza invadării zonei 
demilitarizate. Când Germania va începe fortificaţii piesa se va juca de la cap pe 
baza articolului 42. Franţa va fi ieşit din perioada electorală şi nu va fi mai scuză de 
a nu se mobiliza câteva clase, înainte de a se cere asistenţa Angliei, cu atât mai 
mult cu cât Flandin mi-a pus că el a fost pentru mobilizare şi la 7 martie. Aceeaşi 
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părere cu privire la mobilizare pentru fortificaţii mi-a expus-o şi Mandel în cursul 
dejunului ce am avut cu el cândva la Paris. 

În aşteptare, Flandin doreşte să ceară Angliei precizii cu privire la felul în 
care înţelege să-i dea asistenţa prevăzută de Tratatul de la Locarno. 

3) Chestiunea Italiei. Aici ating punctul cel mai nevralgic din raporturile 
franco-engleze. Dacă cu privire la Germania, Franţa şi Anglia, în ciuda aparenţelor, 
sunt în fond de acord, cu privire la Italia, Franţa şi Anglia sunt în cea mai completă 
divergenţă. 

Flandin cere ridicarea sancţiunilor în cazul când Italia ar consimţi la suspendarea 
ostilităţilor, iar Eden cere întărirea sancţiunilor şi embargoul pe petrol pentru a veni în 
ajutorul Abisiniei. Este indiscutabil aici vorba de consecinţele unor intrigi de politică 
internă britanică, care vor să-l înlăture pe Eden de la Foreign Office sub pretext că 
politica lui de sancţiuni a dat greş. Dar este vorba aici şi de ceva specific britanic pe 
care este imposibil să-l pricepi dacă nu ai trăit lungă vreme în Anglia: „Hitler a violat 
un tratat pe cale abstractă, Mussolini a omorât cu gaze femei şi copii; deci, al doilea 
este mai vinovat decât primul. Când primul va face la fel aceeaşi acţiune se va produce 
împotriva lui”. Oricare ar fi explicaţiile nu mă sfiiesc să spun că sunt adânc îngrijorat 
de repercusiunile divergenţei franco-engleze în domeniul locarnian. 

4) Planul constructiv de pace. Voi face la timp o analiză a lui. Pentru 
moment, ţin să observ că, conform Pactului Societăţii Naţiunilor oricine poate 
introduce o cerere de revizuire fie azi, fie mâine. 

Flandin, în planul său, peste regula unanimităţii propune ca nicio cerere de 
revizuire să nu poată fi măcar formulată timp de 25 de ani. 

Titulescu 

ANIC, Fond Casa Regală, dosar 83/1936, f. 1–8 

386 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Geneva 
T.236 nr. 85, din 9 aprilie 1936, ora 21.20 
Înreg. la nr. 20 473, din 10 aprilie 1936 
Strict confidenţial. 

Am avut o lungă şi amicală convorbire cu Eden. Am început prin a-i spune: 
„Ştiu că ai greutăţi interne şi că unii membrii din Partidul Conservator, geloşi pe 
                                 

236 Documentul a fost publicat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 
p. 740–741. 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 545

situaţia dumitale, vor să te critice pe tema eşecului sancţiunilor. În această 
chestiune, autorul răspunzător nu eşti domnia ta, ci Sir Samuel Hoare. Domnia Sa, 
când a combătut Planul Laval-Samuel Hoare, din luna septembrie… (lipsă în text) 
şi cuvântului oficial dat de Marea Britanie. Campania ce se duce împotriva 
dumitale este, deci, cu atât mai nedreaptă. Ca unul ce ştiu că nici un ministru de 
Afaceri Străine al Marii Britanii nu ar face mai mult decât dumneata pentru 
interesele continentale aşa cum le concepem noi, oricare ar fi distanţa dintre 
punctele noastre de vederi, doresc ca împreună cu amicii mei din Consiliu să-ţi fim 
de ajutor. În consecinţă, vin să te întreb: care este minimum de satisfacţie ce doreşti 
în chestiunea italo-abisiniană în interesul dumitale şi al politicii ce duci?”. 

Eden mi-a răspuns că este adânc mişcat de dovada de amiciţie ce-i dau. Am 
început atunci o convorbire din care rând pe rând excludeam ceea ce mi se părea 
imposibil de admis din punctul de vedere al intereselor noastre. Am spus franc lui 
Eden că noi nu pricepem diferenţierea ce Marea Britanie o face între Germania şi 
Italia, cerând menţinerea şi întărirea sancţiunilor împotriva celei din urmă şi 
neluând nici una împotriva celei dintâi. 

Am arătat apoi lui Eden că Franţa nu poate abandona Italia tocmai în 
momentul când Germania începe construcţia fortificaţiilor, dat fiind că lipsa unei 
garanţii de neutralitate italiană reduce forţa disponibilă a Franţei cu o treime. Eden 
a spus că pricepe situaţia. 

Eden a declarat că nu va stărui în situaţia actuală pentru nici o sporire a 
sancţiunilor, dar că cere ca minimum indispensabil: 

1) „O anchetă atât cu privire la plângerile Italiei împotriva Abisiniei, cât şi 
cu privire la plângerea Abisiniei bazată pe întrebuinţarea ilegală a 
gazelor asfixiante; 

2) Sub o formă oarecare menţionarea că, dacă efortul de conciliere nu reuşeşte, 
se va întruni Comitetul de 18”. 

Vom vedea ce se va putea face în direcţia aceasta. 
Am discutat apoi cu Eden chestiunea reînarmării Austriei şi Ungariei. 
Eden mi-a spus că pe urma convorbirilor noastre la Londra a făcut un demers 

la Budapesta şi că ministrul Kanya a declarat că Ungaria nu va imita exemplul. 
Am replicat că tot aşa l-a asigurat şi von Neurath, cu prilejul funeraliile MS 

Regelui George că va respecta Locarno, şi, totuşi, puţin timp după aceasta, 
Germania a procedat contrar declaraţiei ministrului său de Afaceri Străine. 

Am explicat lui Eden gravitatea situaţiei ce s-ar putea crea în Europa Centrală 
de pe urma repudierii clauzelor militare de către Ungaria şi Bulgaria şi l-am rugat 
stăruitor să facă un nou demers. Astfel, Marea Britanie va avea a înfrunta o situaţie 
mult mai complicată. Eden a promis că va face demersul. 

În fine, Eden m-a pus în curent cu convorbirile de aici ale puterilor locarniene. El 
mi-a spus că Franţa cere în mod special asigurarea securităţii Europei Centrale şi 
Europei Răsăritene. Eden a răspuns că ideea este foarte bună şi, dacă Franţa va sesiza 
Societatea Naţiunilor cu un plan în acest scop, Marea Britanie îşi va da concursul, 
respectând cu stricteţe obligaţiile luate prin Pactul Societăţii Naţiunilor. 
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Ceea ce face situaţia dificilă, a adăugat Eden, este faptul că Franţa este gata 
să vorbească cu Germania despre asigurarea securităţii Europei Centrale şi Europei 
Răsăritene, dar nu voieşte să vorbească cu Germania de securitatea Europei 
Occidentale, dat fiind că consideră răspunsurile lui Hitler ca un refuz la propunerile 
din 19 martie. Or, spune Eden, mai lesne poate sta de vorbă Marea Britanie pe 
chestiunea securităţii, chiar fără prezenţa Germaniei, dacă Franţa nu a exclus 
această prezenţă într-o ipoteză, decât altfel. 

Aceasta este situaţia conversaţiilor în momentul când telegrafiez. Vă voi ţine 
la curent cu evoluţia ulterioară. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 271–275 

387 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 679, din 9 aprilie 1936, ora 23.05 
Înreg. la nr. 20 477, din 10 aprilie 1936 

Karahan a venit să mă vadă. Mi-a relatat părţile dintr-o conversaţie de ieri cu 
Tevfik Rüstü Aras.  

Ministrul Afacerilor Străine turc a constatat la Belgrad o pronunţată 
îngrijorare şi nervozitate faţă de Italia. Guvernul iugoslav este alarmat de noile 
acorduri de la Roma şi de fortificaţiile pe care Italia le construieşte în Albania. 
Conducătorii iugoslavi au declarat domnului Tevfik Rüstü că vor fi hotărâţi de 
partea Franţei în cazul unui conflict. Nici o ezitare nu ar exista la ei. De partea sa, 
Tevfik Rüstü, a declarat lui Karahan că situaţia s-a agravat din nou în Mediterană 
din cauza greşelilor de tactică ale Italiei. Concilierea merge greu, iar Anglia 
reclamă agravarea sancţiunilor. 

Ministrul Afacerilor Străine turc consideră că primejdia italiană şi cea 
germană sunt deopotrivă de serioase. 

Karahan nu găseşte justificare acestei temeri, deoarece, pe de o parte, 
acordurile recente, relative la asistenţa în Mediterană, garantează Turcia împotriva 
[Italiei], iar, pe de altă parte, aceasta este slăbită de eforturile din Abisinia. 

Cu toate aceste griji, Tevfik Rüstü spune că nu crede în izbucnirea unui 
război înainte de doi ani. A accentuat ambasadorului Sovietelor că politica Turciei 
se sprijină cu hotărâre pe Înţelegerea Balcanică. 

Expunându-mi observaţiile sale proprii asupra politicii Turciei în legătură cu 
criza din Occident, ambasadorul URSS mi-a spus că guvernanţii turci sunt de acord 
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să considere că Turcia nu este direct interesată şi că ea ar putea păstra o atitudine 
neutră, cel puţin în prima fază a unui conflict. Fiind partizan al ideii securităţii 
colective şi a acordurilor de securitate regionale, Turcia va respecta, însă, 
bineînţeles, obligaţiile ce decurg din Pactul Societăţii Naţiunilor şi din pactele 
regionale încheiate de ea. 

Personal, Karahan crede că speranţele Turciei de a putea rămâne departe de 
un eventual conflict european sunt iluzorii. A arătat aceasta în discursul său din 16 
martie şi regretă că nu are mai des ocazia să o spună. 

L-am întrebat dacă aceste speranţe turceşti concordă cu legăturile şi 
angajamentele faţă de Rusia. Ambasadorul mi-a precizat că URSS nu contează pe 
concursul militar al Turciei, care nici n-ar fi posibil. Ceea ce Turcia trebuie să facă 
în caz de conflict este să împiedice trecerea prin Strâmtori a unei flote ostile Rusiei. 
M-a lăsat să înţeleg că, în această privinţă, angajamentele sunt formale şi că nu are 
îndoială că Turcia le va respecta. 

Vorbind de influenţa germană, interlocutorul meu socoteşte că ea nu 
depăşeşte domeniul cultural şi economic, în care însă este foarte puternică. Este, 
totuşi, posibil ca interesele economice să influenţeze la un moment dat atitudinile 
politice. 

Mi-a vorbit apoi despre chestiunea Strâmtorilor. 
Despre aceasta telegrafiez separat. 

Filotti  
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Geneva. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 180–182 

388 
SUBSECRETARUL DE STAT AL  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

T. nr. 19 955, din 9 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 19 955, din 9 aprilie 1936 

Pentru domnul ministru Titulescu. 
Am trimis imediat MS Regelui şi primului ministru telegrama dumneavoastră 

nr. 82237, semnalând sosirea ei. Am fost chemat imediat în audienţă la MS Regele. 
                                 

237 Vezi documentul nr. 381. 
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Am citit telegrama nr. 19 600238, în care rezumam audienţa comună cu primul 
ministru la Majestatea Sa Regele şi răspunsul ce am dat ministrului Iugoslaviei şi 
Cehoslovaciei, cuprins în telegrama nr. 19 607239. Am recitit telegrama dumneavoastră 
nr. 80240, care, într-adevăr, ne-a sosit trunchiat, şi telegrama dumneavoastră nr. 82, 
care cuprindea în pasajul citat şi „repudierea unilaterală clauzelor militare din 
partea Ungariei”. 

Într-adevăr, protocoalele din 25 şi 26 martie 1935 cuprind şi ipoteza Habsburgilor 
şi ipoteza violării clauzelor militare ale tratatului de către Ungaria. 

Majestatea Sa Regele a fost de acord pentru respectarea angajamentelor, în 
sens de aplicare, aşa cum e cuprins în telegrama dumneavoastră nr. 82. 

Am raportat, de asemenea, Majestăţii Sale Regelui că ministrul Cehoslovaciei 
îmi telefonase spre a mă vedea, şi, din câte am înţeles la telefon, Guvernul său este 
de acord. Cum am plecat în audienţă la MS Regele nu am putut primi astăzi 
dimineaţă pe ministrul Cehoslovaciei. Găsesc la reîntoarcerea mea o comunicare 
scrisă din partea Domniei Sale, pe care mi-o va remite şi după amiază în cuprinsul 
următor: „Krofta m-a autorizat să vă comunic că Cehoslovacia n-are obiecţii ca 
delegaţii Statelor Majore ale Micii Înţelegeri să se întâlnească. Departamentul 
cehoslovac este de părere că întrunirea nu trebuie să aibă un caracter demonstrativ, 
dar că, pe de altă parte, nu sunt motive pentru a considera această întrunire ca 
secretă. Ministrul Iugoslaviei la Praga a fost avizat”. 

Cu ocazia audienţei, MS Regele mi-a spus că este de părere ca întrunirea de 
Stat Major să aibă loc curând, aceasta fiind şi un mijloc de presiune, şi fără a avea 
o preferinţă pentru locul întrunirii, el mi-a arătat că Bucureştiul ar fi mai aproape şi 
pentru iugoslavi şi pentru cehi. 

Majestatea Sa Regele mi-a spus să văd şi pe primul ministru, care are copilul 
să grav bolnav (ieri seara a suferit o operaţie mai mică la o ureche, şi astăzi o 
operaţie de mastoidită la cealaltă ureche). 

Primul ministru, pe care l-am văzut după dejun, mi-a spus că întotdeauna se 
raliază la punctul dumneavoastră de vedere şi că directivele dumneavoastră 
urmează a fi executate pe deplin. 

Am convocat ieri după amiază pe miniştrii Iugoslaviei şi Cehoslovaciei, care 
şi ei au cerut să mă vadă şi le voi vorbi de propunerea întreagă cuprinsă în 
telegrama nr. 82. 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 444–445 
                                 

238 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
239 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
240 Vezi documentul nr. 370. 
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389 
SUBSECRETARUL DE STAT AL  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

T.nr. 20 464, din 9 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 20 464, din 9 aprilie 1936 

Pentru domnul ministru Titulescu. 
Urmare la telegrama nr. 19 955241. 
Am văzut pe miniştrii Iugoslaviei şi Cehoslovaciei astăzi, la ora 17.00. 
1) Le-am reamintit procesul verbal din 25 şi 26 martie 1936, citind cele 

două ipoteze ce sunt prevăzute. Le-am vorbit de propunerea întreagă, 
spunându-le că, dacă Iugoslavia propunea aplicarea procesului verbal din 
25, 26 martie 1935, adică mobilizarea militară a Micii Înţelegeri, în caz 
de reîntoarcere a Habsburgilor şi de repudiere unilaterală a clauzelor 
militare din partea Ungariei, suntem de acord. Am adăugat că dorim să 
cunoaştem răspunsul Cehoslovaciei. Ministrul Cehoslovaciei m-a făcut 
să observ că ministrul Iugoslaviei [nu] mi-a vorbit de ipoteza restaurării 
Habsburgilor, ci numai de întrunirea de reprezentanţi ai Statelor Majore. 
I-am replicat că procesul verbal din 25, 26 martie conţine şi ipoteza 
Habsburgi şi ipoteza violării clauzelor militare de către Ungaria. I-am 
adăugat că reprezentanţii Statelor Majore sau şefii de Stat Major s-ar 
întruni în vederea aplicării procesului verbal. 

2) Apoi, Perić mi-a comunicat cele ce urmează şi pe care le redau cât mai 
fidel: ministrul Iugoslaviei la Praga a telegrafiat la Belgrad că Krofta şi 
Beneš sunt de acord cu opinia că reprezentanţii Statelor Majore să se 
întrunească pentru a discuta măsurile ce ne pot fi impuse să luăm. Ar 
rămâne să se fixeze locul şi data. Beneš mulţumeşte pentru ideea 
iugoslavă ce o găseşte bună. Crede că întrunirea trebuie astfel aranjată 
încât să nu apară ca o demonstraţie care să sperie, ci ca o întrunire ce nu 
o ascundem din cauza situaţiei politice, care nu este clară. Perić mi-a 
comunicat, de asemenea, că Stoiadinović a telegrafiat la Praga că 
gândeşte la fel şi că trebuie procedat cu toate precauţiile. Poate că, pentru 
început, să se însărcineze ataşatul militar român şi cel cehoslovac la 
Belgrad să ia contact cu cu Statul Major iugoslav, care a studiat deja 
această chestiune într-o anumit măsură. De asemenea, mi-a comunicat că 
în ce priveşte atitudinea noastră ulterioară faţă de Austria, Krofta şi 
Stoiadinović cred că trebuie mai întâi aşteptat răspunsul Austriei la nota 
noastră de protest. Stoiadinović adaugă că părerea Domniei Sale înclină 

                                 
241 Vezi documentul nr. 388. 
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spre aducerea chestiunii în faţa Societăţii Naţiunilor; apoi că la Paris se 
pare că se crede că ceea ce a făcut Austria este îndreptat contra 
Germaniei; o atare părere îi pare naivă. 

3) În sfârşit, ministrul Cehoslovaciei la Bucureşti mi-a reînmânat [o] 
comunicare scrisă, ce am telegrafiat cu telegrama nr. 19 955. I-am 
observat că există oarecare diferenţă de nuanţă între ceea ce a comunicat 
ministrul Iugoslaviei la Praga şi ceea ce îmi comunica Domnia Sa. 
Primul spune că Krofta este de acord, iar Seba că Krofta nu vede obiecţii. 
I-am cerut apoi să-mi lămurească ce înţelege prin: „întrunirea să nu aibă 
un caracter demonstrativ dat etc.”. Mi-a replicat că aşa a primit telegrama 
de la Praga şi va cere lămuriri. Mi-a spus apoi că Krofta, în instrucţiunile 
de informare adresate miniştrilor cehi, arată că: a) atitudinea viitoare faţă 
de Austria va fi luată la Belgrad, cu ocazia viitoarei întruniri a Micii 
Înţelegeri; b) ministrul Afacerilor Străine al Ungariei a dat ministrului 
cehoslovac la Budapesta asigurarea că Ungaria nu are intenţii de a imita 
atitudinea Vienei; c) ministrul Germaniei la Praga a confirmat din nou că 
Germania recunoaşte validitatea tratatului de arbitraj germano-ceh şi că 
pactul de neagresiune, a cărui încheiere Germania o propune vecinilor săi 
de la est, este conceput pe o perioadă de 25 de ani; d) Cehoslovacia 
singură, fără aliaţii ei, nu va intra în nicio negociere cu Germania. 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 266–268 

390 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 562, din 10 aprilie 1936, ora 19.00 
Înreg. la nr. 20 504, din 11 aprilie 1936 

Am ajuns la Praga astăzi dimineaţă şi am avut cu domnul Krofta, la ora 
11.00, o lungă convorbire care a durat peste o oră. 

Ministrul Afacerilor Străine m-a pus la curent cu situaţia internaţională în 
cele 15 zile cât am lipsit din Praga. După cele ce a urmat cu nota de protest a celor 
trei state, în care iritările Iugoslaviei ce se traduc prin via nemulţumire atât contra 
Cehoslovaciei, cât şi contra Franţei, care ar fi rămas impasibilă, pe când noi am fi 
ajutat pe cele două în chestiunea renană; acuzaţie neîntemeiată, spune domnul 
Krofta, care adăugă că Iugoslavia, prin atitudinea ei, la Londra a atras toată 
nemulţumirea domnului ministru Titulescu; ministrul de Externe trece la chestiunea 
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Austriei, după ce constată credinţa ce are, în mod extrem de confidenţial, că 
ministrul Iugoslaviei lasă mult de dorit în exercitarea funcţiei sale. Am răspuns 
domnului Krofta că am de multă vreme aceeaşi părere. 

Deşi domnul Krofta crede că ar fi exagerate afirmaţiile Belgradului că Austria 
pregăteşte revenirea Habsburgilor, totuşi, nu le exclude, mai ales că, pe căi lăturalnice 
(probabil spionaj), are aceleaşi comunicări. Este cert că se lucrează la aşa ceva şi că 
Roma, a cărei politică este, actualmente, foarte alarmată, ar fi aceea care sugestionează 
paşii Austriei şi ai Ungariei. Din convorbirile ce ministrul Afacerilor Străine a avut cu 
ministrul Austriei aici, a prins impresia că Viena s-a grăbit a urma indicaţiilor Italiei, 
ocupată aşa de mult în Africa şi mult slăbită, ca să-i fie de mare folos şi că, de aceea, 
nota de protest a statelor noastre a produs o aşa de profundă impresie. 

Pe de altă parte, alarma politicii italiene s-ar explica prin aceea că opinia 
publică din Anglia este pe zi ce merge mai ameninţătoare contra procedeelor 
italiene în Africa şi că, dacă domnul Eden n-ar obţine la Geneva o cât de mică 
slăbire a ostilităţilor, situaţia sa ar fi zdruncinată, şi ameninţarea unui război anglo-
italian, pe care domnul Krofta nu-l exclude, n-ar mai putea fi înlăturată. 

Aşa s-ar explica avansurile ce domnul Mussolini ar fi făcut Micii Înţelegeri, 
şi, în special, Cehoslovaciei, a cărei ministru ar fi ascultat laudele Ducelui pentru 
domnul Beneš şi „pentru mine” sugestia că războiul să se termine prin intervenţia 
marii autorităţi a şefului statului cehoslovac [sic!]. În convorbirile cu ministrul 
Austriei, domnul Krofta a fost foarte categoric, declarând că gestul Vienei, făcut 
chiar fără un simulacru de înştiinţare ca a lui Hitler, constituie şi o încălcare a 
tratatului, căci nu se poate numi astfel începutul de executare a legii prin numirea 
ca şef al Marelui Stat Major al feldmareşalului Iansa, fost până în 1934, ataşat 
militar şi notoriu cunoscut ca un nazist înfocat. 

De altminteri, când cu vizita cancelarului la Praga s-a vorbit asupra 
eventualei înarmări a Austriei şi s-a arătat că ţările Micii Înţelegeri n-ar fi opus o 
respingere de plan, ci, din contra, ar fi fost dispuse a negocia. Atunci, domnul 
Krofta se întreabă dacă repetarea gestului lui Hitler n-ar constitui un ajutor moral 
Germaniei, care provoacă o justă alarmare. 

Krofta mi-a spus apoi că dacă Austria înţelege a urma călcarea tratatului şi 
angajamentelor luate, referitor la Habsburgi: „Noi îi vom opri şi îi vom împiedica”. 
La întrebarea mea în ce mod, el mi-a răspuns „Vom merge treptat la toate măsurile 
până la mobilizarea armatelor noastre”. 

De altminteri, a continuat ministrul, obligaţiile noastre sunt semnate la 
Belgrad şi la Bratislava, şi ele fac obiectul declaraţiilor publice ale domnilor Beneš 
şi Titulescu. El mi-a repetat, ca şi când nu le-aş fi cunoscut, afirmaţiile ministrului 
nostru de Externe, că la aşa caz Austria va găsi în faţa ei trei armate. 

Mi-a afirmat fără rezerve că este în perfect acord cu Beneš şi Hodža. Am adăugat 
că dacă se va simţi mobilizarea necesară ea, fireşte, înseamnă război cum de altfel au 
declarat miniştrii noştri. El mi-a răspuns că n-ar putea spune dacă ciocnirea ar veni 
automat sau nu şi că înţelegerea aceasta fiind opera personală a domnului Beneš are 
nevoie să mai vorbească cu el. I-am răspuns că, întrucât Austria n-ar înţelege a da 
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imediat înapoi restabilind puterea tratatelor desigur că mobilizarea noastră şi-ar urma 
cursul ei. Aceasta a fost şi înţelesul ce-l dă şi dommul Krofta. 

Domnul prim-ministru este plecat fără adresă, iar domnul Beneš se află la 
Tabor, unde voi căuta să-l văd. 

Emandi 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Geneva, domnului ministru Titulescu; 11.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 11, f. 130–133 

391 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva] 
T. nr. 86, din 10 aprilie 1936, ora 19.55 
Înreg. la nr. 20 501, din 11 aprilie 1936 

Nu reiese din telegrama dumneavoastră nr. 20 464242 dacă Iugoslavia şi 
Cehoslovacia acceptă mobilizarea şi împotriva Habsburgilor şi împotriva repudierii 
unilaterale a clauzelor militare de către Ungaria. 

Rog a chema din nou pe miniştrii Micii Înţelegeri şi a le spune din partea mea 
că noi facem un tot indivizibil din aceste două chestiuni. 

Întrunirea reprezentanţilor Statelor Majore sau are loc pentru a pregăti 
măsurile militare şi împotriva Habsburgilor şi împotriva reînarmării Ungariei, sau 
nu are rost să aibă loc. 

Este inadmisibil să luăm din protocoalele din 25 şi 26 martie 1935 numai câte 
o ipoteză, care convine unuia din noi. Debutul a dat deja dovadă de spiritul ei de 
conciliaţiune, neluând măsuri militare prevăzute de protocoalele din 1935 
împotriva Austriei. A merge mai departe şi a nu le aplica nici împotriva Ungariei 
este un act de slăbiciune care nu are scuză. 

Cer să mi se răspundă prin da sau nu la chestiune, aşa cum am pus-o de la 
început. 

Titulescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 291 
                                 

242 Vezi documentul nr. 389. 
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392 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, 

EUGEN FILOTTI, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 687, din 10 aprilie 1936, ora 21.00 
Înreg. la nr. 20 499, din 11 aprilie 19369 

Ziarele „République” şi „Djumhhuriet” din Istanbul au reprodus astăzi, după 
un ziar din Atena, un articol care afirmă că moartea lui Venizelos ar fi fost 
consecinţa unei violente discuţii cu Excelenţa Voastră la Paris243. Am protestat 
imediat energic la Ministerul Afacerilor Străine împotriva acestei scandaloase 
publicaţiuni. Am cerut o reparaţie sub forma unor notiţe de scuze. Secretarul 
general al Ministerului Afacerilor Străine s-a pus în legătură cu Tevfik Rüstü Aras, 
care a exprimat regrete şi dezaprobarea sa pentru publicaţie. Totodată, a dat prin 
Agenţia Anatolia, o notă de dezminţire şi dezavuare. 

Pe de altă parte, am însărcinat pe consulul general Creţu să protesteze la 
Direcţia ziarelor în chestiune. I s-au făcut scuze şi s-a declarat că ziarele publică 
mâine dezminţire. 

Filotti 

[Note marginale:] 
1) Telegrafic, domnului ministru Titulescu, la Geneva, adăugând următoarele: 

în copie, Majestăţii Sale Regelui şi preşedintelui Consiliului de Miniştri; 
am semnalat domnului director… [indescifrabil], spre a lua cunoştinţă; 
trimisă către Legaţia Atena; Arhiva Secretariat General, dosar. 114 
(însemnare din data de 11 aprilie 1936). 

2) Comunicând cele ce preced Legaţiei Atena, am rugat pe domnul Langa-
Răşcanu să vadă imediat pe ministrul Afacerilor Străine al Greciei, să-i 
arate surprinderea noastră pentru publicarea unor ştiri atât de scandaloase 
şi fanteziste şi să protesteze energic.244 

AMAE, Fond 71 Grecia, vol. 85, f. 147 

                                 
243 Vezi documentul nr. 356. 
244 Vezi şi documentul nr. 392. 
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393 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 684, din 10 aprilie 1936, ora 4.30 
Înreg. la nr. 20 481, din 10 aprilie 1936 

Am fost primit târziu aseară de ministrul Tevfik Rüstü Aras, care mi-a 
comunicat că Guvernul turc, nemaiputând amâna în împrejurările actuale cererile 
sale de reînarmare a Strâmtorilor, ridicate de repetate ori şi reclamate imperios de 
securitatea şi onoarea sa, a hotărât să ridice formal chestiunea. În acest scop, va 
adresa chiar săptămâna aceasta puterilor semnatare ale Convenţiei Strâmtorilor o 
notă pe care o va comunica simultan aliaţilor balcanici, Secretariatului General al 
Societăţii Naţiunilor şi puterilor ce nu fac parte din Ligă. Va arăta în ea că 
garanţiile date Turciei prin Convenţie au devenit caduce şi va reclama dreptul de a 
se înarma Strâmtorile. 

Uzând de aceste cauze, cred că Turcia ţine seamă de toate sensibilităţile: ea 
cere securitatea într-un moment în care toată lumea recunoaşte necesitatea acesteia. 
Ea recurge la metoda bună, cea legală, spre a obţine ceea ce alţii au luat prin 
mijloace brutale. Înţelege astfel să statueze un exemplu. Turcia va aştepta ce 
atitudine vor lua statele şi va trage concluzia dacă a procedat bine sau dacă trebuie 
să ia alte măsuri. 

Ea nu se adresează Societăţii Naţiunilor, conform articolului 19, aşa cum a 
fost sfătuită, spre a nu leza interesele aliaţilor săi. Nu recurge nici la Curtea 
Permanentă de Justiţie Internaţională de la Haga sau la alte proceduri deoarece s-ar 
angaja pe terenul conflictului franco-german. Calea aleasă i se pare cea mai bună. 

Guvernul turc, a continuat Tevfik Rüstü Aras, va accepta orice formă de 
acord nou care să-i dea satisfacţie. El este dispus să asigure cât mai larg libertatea 
navigaţiei comerciale. Nu cere niciun fel de garanţii noi în locul celor caduce. 
Doreşte ca chestiunea trecerii navelor de război să fie reglementată în raport cu 
Societatea Naţiunilor şi în spiritul definiţiei agresorului. 

Am întrebat pe ministrul Afacerilor Străine dacă nu crede că ar fi necesar să 
consulte în prealabil pe aliaţii balcanici direct interesaţi de această chestiune. Mi-a 
răspuns că aliaţii balcanici cunosc de mult cererea Turciei, că procedura aleasă nu-i 
poate leza, că iniţiativa ar fi în spiritul celor stabilite în reuniunea din 1935 de la 
Bucureşti, astfel încât o nouă consultare n-ar fi necesară. Înarmarea Strâmtorilor 
asigură, după părerea sa, odată cu securitatea Turciei şi pe cea a aliaţilor săi. Fiind 
stăpână pe Strâmtori, Turcia poate împiedica pe adversarii Rusiei şi României să 
treacă în Marea Neagră fără a stânjeni prin aceasta libertatea navigaţiei comerciale 
sau trecerea vaselor amice. Pe de altă parte, înarmarea şi închiderea Strâmtorilor dă 
putinţă Turciei să concentreze forţe mult mai considerabile în Tracia în interesul 
comun al aliaţilor balcanici. Turcia, spune ministrul, are un interes vital să fie 
prietenă cu România pentru securitatea ei în Balcani şi Marea Neagră. Este 
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interesul României ca Turcia prietenă să fie deplin stăpână pe Strâmtori? Acelaşi 
este interesul Rusiei care este şi ea în relaţii prieteneşti cu România. Alianţa franco-
rusă nu poate să o salvgardeze efectiv dacă Turcia nu este stăpână efectivă pe 
Strâmtori. Am întrebat pe Tevfik Rüstü Aras dacă nu crede că iniţiativa turcă ar 
putea constitui o încurajare pentru reînarmarea celorlalte state dezarmate. Mi-a 
răspuns că procedura aleasă de Turcia este contrară denunţării unilaterale şi că, 
deci, nu poate constitui un precedent pentru asemenea hotărâri. A adăugat că zona 
demilitarizată de la Strâmtori nu trebuie confundată cu zona bilaterală de la 
frontiera turco-bulgară. Pe aceasta, Turcia o respectă atât timp cât Bulgaria nu 
înarmează. Tevfik Rüstü Aras mi-a mai spus că la trecerea prin Sofia, acum trei 
zile, Kioseivanov i-a declarat că Bulgaria nu ar lua nicio iniţiativă fără a se adresa, 
în prealabil, vecinilor ei. L-a asigurat însă că nu are această intenţie, deci 
chestiunea nu se pune.  

În încheiere, ministrul Afacerilor Străine mi-a spus că pentru Turcia felul 
cum marile puteri vor primi demersul va fi piatra de încercare pentru orientarea ei 
în raport cu ele. Am impresia că iniţiativa pe care ministrul mi-a anunţat-o a fost 
cerută de Consiliul de Miniştri în unire cu Marele Stat Major. Rusia nu este desigur 
străină de ea.  

Rog binevoiţi a-mi da instrucţiuni. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; M. Stat Major; 10.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 185–188 

394 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Geneva  
T.245 nr. 87, din 10 aprilie 1936, ora 21.25 
Înreg. la nr. 20 502, din 11 aprilie 1936 

Spre informare. 
Am telegrafiat lui Filotti: 
Ca răspuns la telegrama dumneavoastră 684246. 
Rog a vedea pe Tevfik Rüstü Aras imediat şi a-i spune că sunt adânc 

îndurerat de comunicarea sa. Nu voiesc să vorbesc pentru moment de fond, ci 
                                 

245 Documentul a fost publicat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 
p. 742. 

246 Vezi documentul nr. 393. 
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numai de procedeu. Deja la Londra, Tevfik Rüstü Aras a procedat faţă de mine 
într-un chip pe care nu voiesc să-l judec aici, punându-mă la curent cu cele ce voia 
să facă la Consiliul Societăţii Naţiunilor, în momentul în care începea şedinţa, 
atunci când Iugoslavia discutase chestiunea în ajun. Tevfik Rüstü Aras, în vizita de 
despărţire ce mi-a făcut la Londra, mi-a comunicat că va înscrie chestiunea 
înarmării Strâmtorilor la ordinea de zi a întrunirii de la 4 mai, la Belgrad. Procedeul 
întrebuinţat azi de Tevfik Rüstü Aras este contrariul propriei sale propuneri. El 
pune România şi statele Micii Înţelegeri în cea mai grea situaţie pentru apărarea 
drepturilor lor faţă de Austria, Ungaria şi Bulgaria. Ce sorţi de izbândă pot să mai aibă 
cererile noastre faţă de aceste state când chiar unul dintre aliaţii noştri, bazându-se 
pe consideraţii de securitate şi onoare, cere schimbarea regimului militar existent. 

Fac un călduros apel către Tevfik Rüstü Aras să amâne orice demers până la 
discutarea chestiunii la 4 mai, la Belgrad. Nu se poate refuza unui aliat o asemenea 
cerere, mai ales când chestiunea este înscrisă la ordinea de zi. 

Aştept răspuns urgent. 
Titulescu 

[Note marginale:] 
În copie, Majestăţii Sale Regelui şi preşedintelui Consiliului de Miniştri. 

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 105, f. 991 

395 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva] 
T. nr. 88, din 10 aprilie 1936, ora 22.10 
Înreg. la nr. 20 500, din 11 aprilie 1936 

Ca urmare la telegrama nr. 86247. 
Am chemat pe ministrul Cehoslovaciei, Kunzl Jizerski, şi l-am rugat să 

desluşească imediat pe lângă Guvernul său dacă Cehoslovacia este pregătită să 
mobilizeze numai împotriva Habsburgilor sau şi împotriva repudierii unilaterale a 
clauzelor militare de către Ungaria. 

Kunzl Jizerski mi-a adus răspunsul Guvernului său, care este neted afirmativ. 
El a fost însărcinat să-mi comunice oficial că domnul Krofta, în modul cel 

mai categoric, declară că înţelege a aplica obligaţiile de mobilizare din protocoalele 
de la 25 şi 26 martie 1935, atât în ceea ce priveşte reîntoarcerea Habsburgilor, cât 
şi în ceea ce priveşte repudierea unilaterală a clauzelor militare de către Ungaria. 
                                 

247 Vezi documentul nr. 391. 
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În consecinţă, convorbirile dintre reprezentanţii Statelor Majore vor trebui să 
aibă acest îndoit obiect. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 464 

396 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 689, din 11 aprilie 1936, ora 00.35 
Înreg. la nr. 20 498, din 11 aprilie 1936 

Ca urmare la telegrama 684248. 
Am fost astăzi dimineaţă din nou la Ministerul Afacerilor Străine, fiind 

primit, în absenţa ministrului, de secretarul general al Ministerului Afacerilor 
Străine. 

Considerând că iniţiativa Turciei în chestiunea Strâmtorilor este un fapt nou, 
care pune în cauză şi interesele aliaţilor Turciei, îndeosebi prin momentul ales, i-am 
spus din partea mea că, întrucât Guvernul nu a avut timpul să ia atitudine şi întrucât 
Guvernul turc doreşte, după cum mi-a spus Tevfik Rüstü Aras, să nu lezeze nici un 
interes din procedura sa, ar fi util ca să nu dea curs demersului proiectat înainte de 
a-mi da posibilitatea să aflu şi să cunosc punctul de vedere al Guvernului meu faţă 
de comunicarea transmisă aseară. 

Secretarul general mi-a făgăduit că va transmite ministrului cererea mea.  
După amiază m-a chemat şi mi-a spus că Tevfik Rüstü Aras regretă că nu 

poate satisface dorinţa mea, deoarece demersul şi momentul facerii lui sunt stabilite 
de Consiliul de Miniştri, aprobat de partidul guvernamental şi de preşedintele 
Republicii, astfel încât ministrul Afacerilor Străine nu poate întârzia executarea 
strictă a mandatului primit. 

Secretarul general ne-a reunit apoi cu ministrul Greciei şi ministrul 
Iugoslaviei şi ne-a comunicat textul notei turce, expediat astă seară şi care va fi 
remis sâmbătă dimineaţa puterilor care au negociat Convenţia Strâmtorilor, deci şi 
la Bucureşti, şi comunicată la Secretariatul General al Societăţii Naţiunilor. 
Amintesc că Rusia şi Iugoslavia au luat parte la negocierile din 1923, dar nu au 
ratificat Convenţia Strâmtorilor. 

Nota expune pe larg deosebirea dintre împrejurările în care Turcia a acceptat 
stipulaţiile convenţiei şi împrejurările actuale, când garanţiile din articolul 18 au 
                                 

248 Vezi documentul nr. 393. 
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devenit inoperante, iar insecuritatea a crescut. După ce spune într-un pasaj că, 
întrucât este în joc existenţa Turciei, securitatea întregului ei teritoriu, Guvernul 
turc poate fi dus să adopte măsuri dictate de imperioasa necesitate a 
circumstanţelor, nota incheie informând statele care au luat parte la negocierea 
convenţiei Strâmtorilor că: „Guvernul turc este gata să înceapă tratative pentru a 
ajunge în scurt timp la încheierea unor acorduri destinate să reglementeze regimul 
Strâmtorilor în condiţii de securitate indispensabile pentru inviolabilitatea 
teritoriului turc şi, în special, cele mai liberale (acorduri) pentru dezvoltarea 
constantă a navigaţiei comerciale între Mediterană şi Marea Neagră”. 

Rezultă din notă că Turcia, considerând actuala convenţie ca un tot, nu 
reclamă numai suprimarea clauzelor militare, ci o nouă reglementare integrală a 
regimului Strâmtorilor. 

Am telegrafiat acelaşi text şi domnului Titulescu. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; 11.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 190–192  

397 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Geneva 
T.249 nr. 90, din 11 aprilie 1936, ora 23.35 
Înreg. la nr. 20 525, din 12 aprilie 1936 

Vă rog să trimiteţi lui Filotti următoarea telegramă: 
„Având în vedere că Guvernul turc a făcut, înainte de orice consultare cu noi 

şi contrar cu angajamentul luat de Tevfik Rüstü Aras la Londra de a înscrie 
chestiunea la ordinea zilei a Conferinţei Balcanice, demersul cu privire la 
militarizarea Strâmtorilor; având în vedere că prin acest procedeu s-a slăbit situaţia 
României şi aliaţilor ei în chestiunea reînarmării Austriei, Ungariei şi Bulgariei; 
având în vedere că întrunirile Înţelegerii Balcanice au de scop discuţia chestiunilor 
care interesează statele membre şi, dacă cele ce sunt mai importante găsesc soluţia 
prin decizii unilaterale este un nonsens să te întruneşti numai pentru a discuta pe 
cele cu interes mai mic, România aduce la cunoştinţa Guvernului turc că nu va 
participa la întrunirea Înţelegerii Balcanice de la 4 mai, la Belgrad”. 
                                 

249 Documentul a fost publicat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 
p. 743. 
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Rog a arăta primului ministru că România, neputând rămâne cu braţele 
încrucişate faţă de gestul indamisibil al Turciei şi neputând, pe de altă parte, a se 
deda la o reacţie publică prea pronunţată, singura soluţie care rămâne este aceea din 
telegrama de mai sus către Filotti; de aceea îl rog să-şi dea aprobarea. 

În ce priveşte presa, trebuie să ne abţinem de la orice comentarii care nu ar 
face decât a întări poziţia adversarilor noştri. Potrivit cu evenimentele, vom vedea 
ce este de făcut. 

Titulescu 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 303–2 304 

398 
SUBSECRETARUL DE STAT AL  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

Geneva 
T. nr. 271, din 11 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 20 180, din 11 aprilie 1936 

Ministrul României la Ankara telegrafiază: 
Cu privire la înarmarea Strâmtorilor, Karahan mi-a spus, lucru ştiut, de altfel, 

că Sovietele sunt absolut de acord cu cererile turceşti. 
Turcia nu poate rămâne cu această servitute, iar Rusia are interes ca trecerea 

în Marea Neagră să poată fi închisă unor vase adverse. În conversaţiile de la 
Londra, Anglia s-ar fi arătat favorabilă revendicărilor turceşti. 

Discuţiile au avut însă numai un caracter principial. Chestiunea procedurii şi 
a modalităţilor n-ar fi fost atinsă. 

Italia ar fi arătat încă dinainte Turciei că nu are interese deosebite în legătură 
cu această chestiune şi că ar fi dispusă să sprijine cererile ei. 

Karahan vede aici o încercare italiană de a câştiga bunăvoinţa Turciei şi de a 
contracara interesele Angliei. 

Semnificativ este că la întrebarea mea dacă Turcia s-ar gândi la o eventuală 
denunţare unilaterală, Karahan mi-a răspuns, într-un mod care nu excludea o 
asemenea posibilitate. „Turcia va proceda, în orice caz, altfel decât Germania, al 
cărei gest l-a condamnat la Geneva”, a spus el. Deduc că Rusia lucrează pentru a 
determina Turcia pentru obţinerea unei soluţii cât mai apropiate. Atitudinea Franţei 
nu se cunoaşte încă. 
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La sfârşit, Karahan a adăugat că fortificarea şi închiderea Strâmtorilor nu 
înseamnă că trecerea nu va putea fi asigurată pentru comunicaţiile şi aprovizionarea 
prietenilor Turciei. 

Rusia este cea dintâi care are interes să menţină legătura maritimă prin sud cu 
Franţa. 

Din punctul de vedere tehnic, lucrul este posibil atât timp cât o flotă adversă 
nu ar reuşi să blocheze trecerea din exterior. 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 25, f. 52–53 

399 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 946 din 12 aprilie 1936, ora 21.20 
Înreg. la nr. 20 531 din 13 aprilie 1936 

Ca răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 20 499250. 
Am protestat cu adâncă indignare şi energie pe lângă preşedintele Consiliului 

de Miniştri încă din ziua de 6 aprilie, după cum arăt în raportul meu nr. 888251, de a 
doua zi. 

Preşedintele Consiliului de Miniştri, indignat la rândul său mi-a arătat 
regretele sale cele mai adânci pe care le va spune şi domnului ministru Titulescu la 
Belgrad. Iar fiul lui Venizelos a venit să-mi arate şi dânsul toată părerea de rău şi 
indignarea pentru publicarea unei astfel de ştiri. El mi-a spus că întrevederea între 
domnul ministru Titulescu şi tatăl său a avut loc trei săptămâni înainte de boala sa. 
De la mine, el a plecat de-a dreptul la directorul ziarului spre a protesta împotriva 
acestei infamii. 

Ziarul în chestiune este o foaie venizelistă fără nicio însemnătate, vândută 
Italiei, care nu este băgată în seamă de nimeni aici, dar este de mirare că ziarele 
turceşti, unde domneşte cenzura, au putut reproduce o ştire atât de infamă şi de 
fantastică. 

Langa-Răşcanu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. cu telegrama de la Ankara; domnului ministru Titulescu; 13.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 Grecia, vol. 85, f. 149 
                                 

250 Vezi documentul nr. 392. 
251 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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400 
SUBSECRETARUL DE STAT AL  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU,  
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI 

T. nr. 20 525, din 13 aprilie 1936 
Înreg. nr. 20 255, din 13 aprilie 1936 
Urgent. 

Domnul ministru Titulescu ne însărcinează a vă transmite următoarea 
telegramă: 

„Având în vedere că Guvernul turc a făcut înainte de orice consultare cu noi şi 
contrar cu angajamentul luat de Tevfik Rüstü Aras la Londra de a înscrie chestiunea la 
ordinea zilei a Conferinţei Balcanice, demersul cu privire la militarizarea Strâmtorilor; 
având în vedere că prin acest procedeu s-a slăbit situaţia României şi a aliaţilor ei în 
chestiunea reînarmării Austriei, Ungariei şi Bulgariei; având în vedere că întrunirile 
Înţelegerii Balcanice au de scop discutarea chestiunilor care interesează statele membre 
şi dacă cele ce sunt mai importante găsesc soluţia prin decizii unilaterale, este un 
nonsens să te întruneşti numai pentru a discuta pe cele cu interes mai mic. România 
aduce la cunoştinţa Guvernului turc că nu va participa la întrunirea Înţelegerii 
Balcanice de la 4 mai, la Belgrad. Semnat: Titulescu”. 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 196 

401 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 723, din 14 aprilie 1936, ora 18.35 
Înreg. la nr. 20 540, din 15 aprilie 1936 

Ca răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 20 525252. 
Fiind primit azi după-amiază de ministrul Tevfik Rüstü Aras, în prezenţa 

secretarului Ministerului Afacerilor Străine, i-am comunicat verbal conţinutul 
telegramei Excelenţei Voastre prin care aduceaţi la cunoştinţa Guvernului turc că 
România nu va participa la conferinţa Înţelegerii Balcanice de la 4 mai la Belgrad, 
precum şi motivele acestei hotărâri. Ministrul Afacerilor Străine şi-a notat în scris 
cele comunicate de mine. S-a mărginit a răspunde următoarele: 
                                 

252 Vezi documentele nr. 397 şi 400. 
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1) Că va transmite comunicarea Excelenţei Voastre Guvernului turc, care va 
da României răspunsul ce va considera necesar. 

2) Că va informa, în calitatea sa de preşedinte al Consiliului Înţelegerii 
Balcanice, Iugoslavia şi Grecia despre hotărârea României. 

Audienţa a durat 5 minute. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; telefonic, cifrat domnului Titulescu, la Cap Martin; 15.IV.1935; 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 198 

402 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 719, din 14 aprilie 1936, ora 20.00 
Înreg. la nr. 20 539, din 15 aprilie 1936 

Şeful Înţelegerii Balcanice a comunicat azi dimineaţă delegaţilor celorlalte 
trei state balcanice ordinea de zi întocmită de Turcia pentru conferinţa de la 4 mai, 
de la Belgrad, cerându-le s-o transmită guvernelor respective spre a face observaţiile 
lor. Dată fiind hotărârea României de a nu participa la conferinţă, hotărâre pe care o 
voi comunica după-amiază domnului Tevfik Rüstü Aras în audienţa ce am fixat, 
trimit numai cu titlu informativ această ordine de zi: 

1) Chestiunile cu referire la Bulgaria; 
2) Raporturile militare [ale] celor patru membri ai Înţelegerii Balcanice; 
3) Situaţia internaţională a Albaniei; 
4) Concepţiile Înţelegerii Balcanice faţă de problemele internaţionale actuale; 
5) Comunicări eventuale ale miniştrilor Afacerilor Străine ai Înţelegerii 

Balcanice; 
6) Chestiuni relative la Consiliul economic al Înţelegerii Balcanice; 
7) Propuneri eventuale ale miniştrilor Afacerilor Străine la ordinea de zi în 

timpul reuniunii Consiliului. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Cap Martin, domnului ministru Titulescu; Dir. politică; 15.IV.1936; 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 197 
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403 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Cap Martin  
T.253 nr. 93, din 15 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 20 902, din 15 aprilie 1936 

Răspuns întrebării telefonice a Direcţiei presei. 
Telegrafiez ce nu am putut spune prin telefon. 
Dacă comentariile presei britanice sunt favorabile Turciei, aceasta este cea mai 

bună dovadă a loviturii pe care a primit-o poziţia noastră în Europa Centrală. Anglia 
este, într-adevăr, pentru egalitatea în drepturi între toate statele. Dacă nu a luat 
atitudine făţiş împotriva noastră, aceasta se datoreşte faptului că Foreign Office a 
cunoscut de la mine reacţia decisă de noi pentru Europa Centrală. Când însă unul din 
aliaţii noştri iese din rânduri şi uşurează realizarea dorinţelor lui, Guvernul englez nu 
poate decât să-l binecuvânteze. Atunci, mai ales, când denunţarea clauzelor militare 
ia un aspect oarecum legal, adică este formal supusă consimţământului celor 
interesaţi. Eu nu cunosc în ce constau comentariile presei engleze despre care 
vorbeşte Dragu la telefon; ce ştiu este că Eden a declarat Parlamentului englez că 
Rüstü Aras l-a asigurat că Turcia va ridica chestiunea remilitarizării Strâmtorilor 
numai la momentul oportun. Constat, deci, că au existat convorbiri turco-engleze pe 
când eram la Londra şi despre care România n-a fost ţinută la curent. 

Constat, în al doilea rând, că, dacă momentul n-a fost oportun acum o 
săptămână, nu văd ce l-a făcut oportun astăzi. 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 308 

404 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 575, din 15 aprilie 1936, ora 16.30 
Înreg. la nr. 21 066, din 16 aprilie 1936 

Am avut astăzi o lungă convorbire pe care v-o comunic ca urmare la 
telegrama mea nr. 562254, din 10 aprilie.  
                                 

253 Documentul a fost publicat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 
p. 745–746. 
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Şeful statului mi-a împărtăşit toată îngrijorarea ce are asupra situaţiei 
internaţionale, provenită în cea mai mare parte din enormele greşeli ce au făcut atât 
Franţa, cât şi Anglia, şi care au pus Societatea Naţiunilor într-un mare impas. El speră, 
totuşi, că dată fiind nepregătirea lui Hitler şi, mai ales, prelungirea războiului din Africa 
care poate continua încă multă vreme, el crede că catastrofa nu ar fi iminentă.  

De Europa Centrală crede că o apropiere ungaro-austriaco-italiano-germano-
polonă pare cu totul sigură, cu concesii mari, fireşte, între cele două state din urmă; 
după cum blocul francez-englez-rusesc-Mica Înţelegere şi cea Balcanică ar trebui 
absolut opus celui dintâi. Între Franţa şi Anglia se stabileşte acum o înţelegere pe 
bază de concesii şi anume Anglia va asista Franţa contra Germaniei, şi Franţa va 
asista Anglia contra Italiei. 

Referitor la un eventual gest al Ungariei sau o repetare din partea Austriei 
pentru încălcarea tratatelor „Habsburgi sau Anschluss”, Beneš spune că cele trei 
state ale Micii Înţelegeri s-au înţeles între ele şi au semnat ceea ce trebuie să facă 
împreună la o aşa eventualitate. Că s-a mirat că chestiunea aceasta a fost pusă de 
domnul Titulescu lui Kunzel Jizerski şi de domnul Savel Rădulescu lui J. Seba, că 
probabil au fost oarecare neînţelegeri, dar nu îşi dă seama de unde ar fi venit. 
Înţelegerea a fost perfectată la Bratislava prin adaosul cerut de el şi admis de 
domnul Titulescu la cuvântul mobilizare „cu rezerva de a recunoaşte neutralitatea 
Germaniei şi de a lua contact cu amicii noştri”. El vede în modul următor 
procedarea ce se va urma. De îndată ce se va produce gestul, va urma o înţelegere 
telegrafică, ca cele trei state să rupă relaţiile cu statul călcător al tratatelor prin 
retragerea întregului personal al legaţiilor şi predarea intereselor lor Franţei şi de 
îndată să se convoace şi şedinţa Micii Înţelegeri, care va hotărî blocusul general 
prin suspendarea tuturor convenţiilor în vigoare, comerciale, căi ferate, poştă, 
telegraf, etc., adică o izolare completă. Se va hotărî, de asemenea, un termen scurt 
pentru punerea în cunoştinţă a acestor măsuri a tututor statelor europene şi 
convocarea de urgenţă a Consiliului Societăţii Naţiunilor. Consiliul Micii Înţelegeri 
va lua, de asemenea, hotărârea lui asupra mobilizării, dar care nu se va executa 
decât după ce va fi făcut oficial cunoscut Societăţii Naţiunilor.  

Cu ocazia acestor convorbiri cu ministrul Afacerilor Străine şi cu şeful statului, 
am adus la cunoştinţa lor dorinţa Excelenţei Voastre referitoare la instrucţiunile de dat 
domnului Seba. Amândoi mi-au promis că dorinţa Excelenţei Voastre va fi îndeplinită. 

Voi căuta să văd pe preşedintele Consiliului de Miniştri care, însă, lipseşte 
din capitală fără adresă. 

Emandi 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. C.; în copie domnului ministru, la Cap Martin; 16.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 281–283 
                                 

254  Vezi documentul nr. 390. 
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405 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA, 

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 766, din 15 aprilie 1936, ora 19.34 
Înreg. la nr. 21 065, din 16 aprilie 1936 

Domnul Eden a plecat azi după-amiază la Geneva. În ultimele două zile, 
Domnia Sa nu a avut decât o lungă întrevedere cu domnul Baldwin. Faptul că nicio 
întrunire a Cabinetului nu a avut loc înainte de plecarea ministrului Afacerilor 
Străine este considerat ca un indiciu că politica generală a Guvernului faţă de 
problema sancţiunilor a rămas neschimbată. Într-adevăr, în acest moment, Marea 
Britanie nu poate renunţa la sancţiuni din pricina opiniei publice, care ar înţelege 
acum mai puţin decât oricând ca agresorul să fie răsplătit. Pe de altă parte, Marea 
Britanie nu poate insista pentru a întări sancţiunile, mai întâi din cauza opoziţiei 
francezilor, apoi pentru că credinţa generală este că în situaţia actuală sancţiunile ar 
fi ineficace, iar sancţiuni mai severe ar implica război, în care Anglia n-ar fi urmată 
de nimeni. De aceea, pare puţin probabil ca domnul Eden să consimtă la Geneva la 
înlăturarea sancţiunilor înainte ca domnul Mussolini să nu fi încetat ostilităţile. 

Laptew 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Cap Martin, domnului ministru Titulescu; Dir. politică; 16.IV.1936; 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 70 

406 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

 CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Cap Martin 
T.255 nr. 20 903, din 15 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 20 903, din 15 aprilie 1936 
Strict confidenţial. 

Pentru primul ministru. 
Ca răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 20 533256. 

                                 
255 Documentul a fost publicat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 

p. 743–745. 
256 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Cu privire la prima întrebare nu am nici o ştire. Dar am neted impresia că 
Turcia n-ar fi făcut gestul ei, mai ales după asigurarea dată mie la Londra că va 
înscrie chestiunea la ordinea de zi, dacă n-ar fi fost de acord cu Iugoslavia. Nu 
voiesc să torn gaz peste foc, şi de aceea, în chip voit, am înlăturat din telegramele 
mele acest aspect al chestiunii. Chiar dacă această impresie a mea n-ar corespunde 
realităţii, lucru de care m-aş mira foarte mult, încă ţin să observ că chestiunea 
remilitarizării Dardanelelor este în sânul Înţelegerii Balcanice o chestiune esenţială 
românească, Iugoslavia având acces direct la Marea Adriatică, iar Grecia direct la 
Mediterană. Prin urmare, interesele Iugoslaviei nu sunt legate în acelaşi grad ca 
cele româneşti. 

Cu privire la a doua întrebare, chiar dacă Iugoslavia ar adopta o altă atitudine 
decât noi, eu nu văd cum s-ar putea ţine întrunirea de la 4 mai fără România. Dacă 
s-ar putea ţine această întrunire, ea ar fi altceva decât întrunire balcanică, care 
presupune prezenţa tuturor patru state membre ale ei. 

Ceea ce am eu în minte este să marcăm în raporturile dintre noi şi Turcia 
nemulţumirea noastră în chip corect. Voi avea ocazia să văd pe delegatul Turciei la 
Consiliul Societăţii Naţiunilor, în cursul lunii mai, şi să ascult explicaţiile lui 
înainte de convocarea viitoarei întruniri a Înţelegerii Balcanice. Bineînţeles că nu 
am în minte să nu se mai întrunească niciodată Înţelegerea Balcanică, căci aceasta 
ar însemna sfârşitul Pactului Balcanic. Dar, pe de altă parte, vă întreb: este 
admisibil ca România să ia parte la întrunirea de la 4 mai, la Belgrad, numai şi 
numai ca să înregistreze decizia unilaterală a Turciei şi să asiste la toate banchetele 
de fraternitate ce se dau cu aceste prilejuri, rostind chiar discursuri de slavă, aşa 
cum cere obiceiul faţă de fiecare din aliaţii balcanici? Eu unul vă mărturisesc, sunt 
în imposibilitate de a împlini rolul de delegat al ţării în asemenea condiţii. Rog a 
citi cu atenţie răspunsul lui Tevfik Rüstü Aras dat lui Filotti; el insistă că nu a voit 
să consulte nici unul din aliaţii balcanici, ci a voit să-i informeze pur şi simplu. 
Este admisibil să consacrăm o asemenea doctrină, adoptând exact aceeaşi atitudine 
pe care am fi avut-o dacă nimic nu s-ar fi întâmplat? Chiar dacă vom avea câteva 
momente dezagreabile de trecut până ce se va relua firul normal al colaborării 
balcanice, le prefer pe acestea la ideea că cu România se poate face orice. Îmi place 
să cred că Iugoslavia, chiar dacă, în fond, are altă atitudine, va şti, cel puţin în 
formă, să ia una de prietenie faţă de România, dată fiind nu numai nevoia pe care o 
are de noi în chestiunea reînarmărilor din Europa Centrală şi Habsburgilor, dar şi 
promptitudinea cu care România s-a angajat s-o susţină în cererile ei. 

Înainte de a termina voiesc să vă aduc la cunoştinţă explicaţia care se dă la 
Geneva de către diferitele delegaţii şi Secretariat gestului Turciei. Se spune că 
Kemal Atatürk este prins între influenţa lui Ismet Paşa, care reprezintă spiritul 
pactului, şi influenţa şefului de Stat Major, care are sentimente germanofile. Nimic 
din cele ce se petrec pe scena internaţională nu este cunoscut direct fie de Kemal 
Atatürk, fie de Ismet Paşa, ci numai şi numai prin cele spuse de Tevfik Rüstü Aras. 
Ca să-şi întărească poziţia sa pe lângă Kemal Atatürk, Tevfik Rüstü Aras a voit să 
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dea o satisfacţie şefului de Stat Major, temându-se ca reacţiile viitoare împotriva 
reînarmărilor din Europa Centrală să nu facă imposibil gestul remilitarizării 
Dardanelelor. Cu alte cuvinte, prins între două necesităţi – prima, aceea de a da 
concurs aliaţilor săi balcanici pentru a împiedica ca gestul Germaniei şi Austriei să 
fie imitat de Ungaria, Bulgaria şi, în chip fatal, de Turcia, şi între necesitatea de a 
profita de gestul germano-asutriac pentru a justifica împlinirea unei cerinţe naţionale 
încă de mult formulată –, Tevfik Rüstü Aras a optat pentru aceasta din urmă. 

Profilată pe acest fond al interesului naţional turc şi văzută prin prisma de 
politică internă turcească, chestiunea ridicată de noi cu privire la oportunitatea 
gestului Turciei, la crearea de precedente etc. nici nu este luată de loc în 
consideraţie. Şi este suficient să se citească răspunsurile lui Tevfik Rüstü Aras ca 
să se vadă în ce imposibilitate se găseşte el de a justifica gestul lui pe tărâmul 
internaţional. Argumentul ce dă lui Filotti într-una din telegramele sale, că Turcia a 
procedat la reînarmare pentru că Léger i-a spus recent la Paris că este probabil să 
avem război peste şase săptămâni este o dovadă suficientă despre aceasta. 

Titulescu 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 305–2 307 

407 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA, 

CONSTANTIN LAPTEW,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 745/A-2, din aprilie 1936 
Înreg. la nr. 20 926, din 15 aprilie 1946 

Am onoarea a trimite aici alăturat Excelenţei Voastre raportul trimestrial al 
acestei legaţii pe perioada 1 ianuarie-31 martie 1936. 

Dat fiind că în acest răstimp interesul lumii politice de aici s-a concentrat, 
mai cu seamă, asupra unui număr restrâns de probleme de o importanţă deosebită, 
am crezut preferabil să dau în cursul acestui raport o extensiune mai largă acestor 
chestiuni de căpetenie, ca de pildă politica internă, conferinţa navală şi negocierile 
din jurul crizei renane, îndepărtându-mă de astă dată de la modelul obişnuit de 
raport lunar. 

Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Laptew 
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Raport recapitulativ pe lunile ianuarie – februarie – martie 1936 

A. Politica internă 
1) Guvernul şi Parlamentul. În decursul ultimelor trei luni, situaţia Guvernului a 

rămas în aparenţă staţionară. Trebuie insistat acestui calificativ de „aparenţă”. 
Într-adevăr, deşi nu se poate spune că ar fi posibilă o schimbare de regim în Anglia, 
dată fiind, mai ales, slăbiciunea opoziţiei socialiste, lipsite de un program coerent şi 
de un şef cu autoritate şi prestigiu, totuşi, convulsiile în interiorul Guvernului şi 
dificultăţile întâmpinate de el în raport cu majorităţile parlamentare sunt mai grele 
decât apar la prima vedere. Două sunt cauzele cărora se datorează această situaţie. 
Prima este lipsa de omogenitate în compunerea actualului guvern, lipsă de 
omogenitate ce apare ori de câte ori se iveşte o chestiune mai importantă şi, în 
special, o chestiune de politică externă. Aşa a fost cazul politicii de urmat în 
privinţa conflictului italo-abisinian, cazul numirii ministrului pentru coordonarea 
lucrărilor de apărare naţională, a cărui desemnare nu a putut fi efectuată decât după 
interminabile discuţii şi, mai recent, cazul atitudinii de adoptat cu privire la 
sprijinul de dat Franţei în chestiunea violării zonei renane. A doua cauză este 
diminuarea de prestigiu suferită de domnul Baldwin cu prilejul crizei din 
decembrie, diminuare de prestigiu care a trezit în mintea conservatorilor ideea că 
succesiunea domnului Baldwin poate şi trebuie pregătită deja de pe acum. Nu se 
poate şti dacă actualul prim-ministru va mai rezista încă multă vreme în fruntea 
Guvernului. Politica Domniei Sale [este] extrem de suplă, precauţiile ce le ia de a 
nu se compromite niciodată făţiş prin luarea unei atitudini hotărâte, fac din domnul 
Baldwin o personalitate mai puţin vulnerabilă decât orice alt şef de guvern aflat pe 
continent într-o situaţie similară. Totuşi, mulţi sunt cei care cred că domnul 
Baldwin ar fi forţat să se retragă încă din cursul anului. Pentru acest caz, chestiunea 
succesiunii, atât a preşedinţiei Partidului Conservator, cât şi cea a şefiei Guvernului 
dă loc la o grea luptă şi la nenumărate intrigi politice în sânul Partidului Conservator. 
Domnul Baldwin ar dori ca succesiunea Domniei Sale să revină lui Sir Samuel 
Hoare, atât pentru că actualul prim-ministru se socoteşte dator faţă de acesta pentru 
modul puţin leal în care l-a părăsit cu prilejul crizei din decembrie, [cât] şi pentru 
că, dintre toţi conservatorii, Sir Samuel este cel cu care domnul Baldwin are cele 
mai multe puncte în comun în ce priveşte concepţia lor politică. Dimpotrivă, marea 
majoritate a partidului, în special conservatorii mai tineri, sprijină candidatura 
domnului Neville Chamberlain care, pentru moment cel puţin, pare a avea cele mai 
multe şanse. Fireşte, toate aceste pregătiri şi manevre şi au avut repercusiunea până 
şi în hotărârile luate în ultimul timp cu privire la politica externă. 

Aşa de pildă domnul Eden a găsit pentru politica ce ar urma-o cu prilejul 
crizei renane mai mult sprijin şi mai multă aprobare pe lângă unele facţiuni din 
majoritatea parlamentară (Sir Austen Chamberlain, domnul Churchill, contele 
Winterton) şi pe lângă domnul Neville Chamberlain. Este posibil ca evenimentele 
actuale, desigur extrem de grave, şi pericolul german, pe care opinia publică şi 
partidele încep să resimtă din ce în ce mai mult, să consolideze Guvernul în 
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formaţiunea lui actuală. Dar aceasta nu este decât o posibilitate. Fapt este că 
unitatea Guvernului este mai mult aparentă decât reală şi că criza de şefie a 
Guvernului este latentă din luna decembrie a anului trecut. 

Chestiuni de politică internă la ordinea zilei 
1) Programul de reînarmare. Chestiunea programului de reînarmare a preocupat 

întreaga lume politică în cursul acestui trimestru. Guvernul britanic urmase, din 
1925 şi până în ultimul timp, o politică sinceră de dezarmare, conformă atât cu 
spiritul Pactului SN, cât şi cu cel al Conferinţei de dezarmare. Deja în cursul anului 
trecut, Guvernul britanic îşi dăduse seama că o asemenea politică nu mai era 
conformă cu politica generală europeană şi, în special, cu pregătirile intense în 
materie de reînarmare efectuate de două ţări puternice din Europa, care 
manifestaseră scopuri imperialiste: Germania şi Italia. Situaţia din octombrie trecut, 
când Guvernul britanic a fost silit, datorită insuficienţei pregătirilor sale, să dea 
înapoi faţă de ameninţările domnului Mussolini, a deschis definitiv ochii Guvernului 
asupra primejdiei ce poate ameninţa Marea Britanie. Se poate spune că, din acel 
moment, programul de reînarmare publicat la 3 martie trecut este virtual în pregătire. 

Acest program prevede sporirea şi modernizarea forţelor de apă, aer şi uscat 
ale Imperiului. În ce priveşte armata de uscat, el prevede crearea a patru noi 
batalioane de infanterie, sporirea artileriei de câmp şi reorganizarea recrutării 
armatei teritoriale. În ce priveşte flota, el prevede construirea a două noi cuirasate 
şi sporirea numărului de crucişătoare la 70, din care 5 vor fi construite în 1936. În 
ce priveşte forţele aeriene, programul comportă construirea a 250 noi avioane. S-a 
dat, de asemenea, o mare importanţă reorganizării industriei naţionale şi utilajului 
ei în scopul de a o pune în măsură să subvină capacităţii necesare realizării noului 
program. Pus în situaţia de a opta între un program care ar comporta crearea de 
stocuri imense de materiale de război şi organizarea unei industrii capabile să 
producă la caz de nevoie material suficient, Guvernul a optat pentru a doua 
alternativă, care comportă o eşalonare pe o durată mai lungă a creditelor necesare şi 
care are, totodată, avantajul de a nu acumula de pe acum materiale care, cu timpul, 
ar putea să nu mai corespundă cerinţelor tehnice şi procesului constant al industriei 
de război. 

Pe scurt, programul din 3 martie înseamnă realizarea unei sforţări importante 
pe care Guvernul britani o face în vederea ridicării nivelului forţelor sale armate şi 
armamentului de război aferent. Iar aceasta nu constituie, probabil, decât un 
început. În diferite rânduri, fruntaşii majorităţii, membrii Guvernului, şi chiar 
liderii opoziţiei au subliniat că securitatea colectivă nu poate fi asigurată decât dacă 
membrii comunităţii internaţionale, şi cu ei şi Marea Britanie, sunt suficient de 
puternic înarmaţi pentru a face să ezite orice agresor care ar voi să tulbure ordinea 
internaţională. Programul de înarmare, publicat la 3 martie, semnala intenţia 
Camerei Comunelor că „Anglia nu putea scuza propria slăbiciune, criticând numai 
înarmările vecinilor ei”. Iar domnul Neville Chamberlain, într-un discurs ţinut la 
Edgbaston, la 6 martie, în care comenta programul depus de guvern câteva zile mai 
înainte, încheie prin cuvintele: „Nu putem închide ochii la cele ce se întâmplă în 
alte părţi. Trebuie, mai întâi de toate, să punem ţara noastră în siguranţă”. 



Institutul Diplomatic Român 

 570 

În legătură cu această chestiune a reînarmărilor britanice, Guvernul a mai fost 
preocupat şi de numirea unui ministru al coordonării lucrărilor de apărare 
naţională. Se simţea, într-adevăr, din ce în ce mai mult nevoia ca, pe de-o parte, să 
existe între lucrările departamentelor apărării (Aer, Război şi Marină) un 
instrument de legătură, ca, pe de altă parte, primul ministru să poată fi înlocuit sau 
suplinit în funcţiile sale de preşedinte al Comitetului Imperial de Apărare, creat 
anul trecut (şi care cuprinde pe miniştrii de Externe, Interne, Război, Marină şi 
Aer) şi, în sfârşit, ca un ministru responsabil pentru întreaga chestiune a apărării 
naţionale să poată răspunde întrebărilor din Camera Comunelor. De la începutul 
lunii februarie, domnul Baldwin era hotărât să numească un ministru care să 
îndeplinească toate aceste funcţii. Alegerea sa nu a fost însă uşoară. Dificultăţile 
intereselor de partid despre care am vorbit mai sus, au făcut pe primul ministru să 
ezite mai mult de o lună de zile înainte de a se putea hotărî să procedeze la numirea 
noului ministru. Printre candidaţii despre care s-a vorbit cel mai mult, domnul 
Churchill apărea poate ca cel mai indicat, dată fiind marea sa competenţă în acest 
domeniu şi incontestabila sa autoritate. A avut însă împotriva sa temperamentul său 
prea vigilios de care mulţi s-au temut, eticheta prea marcată de antigerman şi 
ostilitatea conservatorilor de stânga. Sir Samuel Hoare, căruia domnul Baldwin i-a 
oferit acest minister, a refuzat pentru motive de sănătate, într-adevăr, însă pentru că 
reintrarea sa în guvern sub această formă nu era suficient de răsunătoare după 
eşecul din decembrie. Lord Eustace Percy ar fi dorit să i se atribuie această 
însărcinare, dar ea nu i-a fost oferită. Demisia sa ulterioară din Cabinet se 
datorează acestei cauze. Lord Swinton, ministrul Aerului, care era aproape 
desemnat la un moment dat, a trebuit să renunţe deoarece fiind membru al Camerei 
Lorzilor, nu ar fi putut face parte din Camera Comunelor, şi una din atribuţiile 
esenţiale ale noului titular era tocmai aceea de a înlocui primul ministru în 
Comune. Domnul Neville Chamberlain a fost, de asemenea, solicitat de domnul 
Baldwin, dar Domnia Sa a preferat să păstreze odată cu Cancelariatul Exchequer-ului 
titlul de moştenitor prezumtiv al şefiei Guvernului, pe care tradiţia politică 
britanică l-a legat de acest departament. În sfârşit, şi s-ar putea spune din disperare 
de cauză, alegerea primului ministru s-a oprit asupra lui Sir Thomas Inskip, a cărui 
numire a fost anunţată la 14 martie. Noul ministru, care va face de acum parte din 
Cabinet, este vechi conservator, de mai multe ori Attorney General şi Solicitor 
General în guvernele conservatoare din 1922, 1924 şi 1925, apoi Attorney General 
în Guvernul naţional din 1931 şi până la noua sa numire ca ministru al Coordonării. 
Activitatea sa anterioară a fost întotdeauna legată de serviciile Justiţiei şi niciodată 
de acelea ale armatei. În orice caz, de pe acum sarcina sa se anunţă ca deosebit de 
grea şi de delicată, iar peripeţiile numirii sale dovedesc cu câtă greutate primul 
ministru poate azi să-şi aleagă colaboratorii. 

Situaţia financiară 
La 1 aprilie s-au încheiat conturile bugetare pe exerciţiul 1935-1936 şi 

rezultatul anului bugetar a fost adus la cunoştinţa publicului. Pentru a treia oară în 
mod consecutiv, domnul Neville Chamberlain a izbutit acest adevărat „tur de forţă” 
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de a prezenta un buget încheiat în excedent. Situaţia bugetară a Marii Britanii 
dovedeşte o stare extrem de prosperă a finanţelor publice, activitatea deosebit de 
intensă în toate ramurile producţiei şi comerţului şi, fireşte, un sentiment de 
încredere în mersul afacerilor şi în dezvoltarea normală a vieţii de stat. Incontestabil, 
Marea Britanie este una din puţinele, dacă nu singura ţară, care cunoaşte 
prosperitatea. Mersul încasărilor şi veniturile statului, care aproape toate au întrecut 
prevederile bugetare si au permis soldarea exerciţiului cu un important excedent, 
dovedeşte cu prisosinţă toate acestea. 

Conturile bugetare s-au încheiat cu un surplus de aproape trei milioane de 
lire. Acesta este excedentul real. Dacă se ţine seama de prevederile bugetare 
prezentate de domnul Neville Chamberlain anul trecut, excedentul este cu mult 
superior la această cifră. Într-adevăr, din veniturile acestui buget s-au acoperit, pe 
de-o parte, aproape 12 milioane de lire la datoria publică, sursă neprevăzută în 
buget şi pentru care Guvernul avea intenţia să recurgă la un împrumut de trezorerie. 
Mersul încasărilor mult superior aşteptărilor a permis cancelarului de la Exchequer 
să acopere această datorie fără a mai recurge la împrumutul proiectat. Pe de altă 
parte, tot din veniturile ordinare s-au acoperit şi cheltuielile suplimentare în valoare 
de peste 13 milioane de lire necesitate de întreţinerea flotei britanice din 
Mediterana, cheltuielile neprevăzute şi create de situaţia din Abisinia. Astfel încât 
surplusul veniturilor bugetului britani s-a urcat la aproape 30 milioane de lire, ceea 
ce constituie un remarcabil succes. 

B. Chestiuni de politică externă 
1) Tratatul naval din Londra 
Conferinţa navală deschisă la Londra în decembrie trecut s-a terminat la 28 

martie prin semnarea unui nou tratat naval între Franţa, Marea Britanie şi Statele 
Unite, precum şi Dominioanele britanice. Iscălit la un moment dat când atenţia 
tuturor era îndreptată către convorbirile ce aveau loc aici cu privire la criza renană, 
Tratatul naval s-a bucurat de o atenţie oarecum mai secundară. 

Astfel, după cum am ţinut la curent pe Excelenţa Voastră prin rapoartele şi 
telegramele mele anterioare, această conferinţă sortită de la început unui cvasieşec, 
lovită prin retragerea Japoniei şi prin pasivitatea Italiei, s-a străduit să-şi acopere 
insuccesul prin redactarea unui instrument care sub acordul asupra unor dispoziţii 
de formă, să acopere tot restul problemelor de fond rămase nerezolvate. Aşa s-a şi 
întâmplat. Noul tratat naval nu prevede decât câteva dispoziţii de limitare calitativă 
a armamentelor navale. Pentru rest, numeroase clauze de salvgardare dau 
semnatarilor putinţa de a-şi relua în diverse circumstanţe (care acoperă toate 
cazurile posibile) întreaga libertate de acţiune. Dar problema de fond, aceea a 
raporturilor cantitative dintre diversele puteri navale, nu a putut fi rezolvată. 
Japonia a rămas în afara acordului şi nu mai este legată de nicio obligaţie 
internaţională în materie navală. Italia de asemenea. Germania nu recunoaşte alte 
obligaţii decât cele cuprinse în Tratatul anglo-german. Rusia Sovietică a rămas şi 
dânsa străină de orice acord internaţional. În asemenea condiţii, nimeni nu poate 
pretinde că noul tratat naval nu constituie un imens regres asupra situaţiei ce 
rezultase din acordurile anterioare, de la Washington şi Londra. 
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Singurul rezultat concret şi, într-adevăr, apreciabil îl constituie acordul de 
paritate stabilit între Marea Britanie şi Statele Unite printr-un schimb de scrisori 
anexat tratatului, prin care ambele guverne recunosc principiul egalităţii între 
flotele respective şi renunţă la orice competiţie între ele în ceea ce priveşte 
înarmările navale. Acest acord a fost primit aici cu deosebit interes. S-a mers chiar 
până a pretinde că el constituie o adevărată alianţă defensivă, lucru dezminţit şi la 
Washington şi la Londra şi dezminţit, de altfel, şi de natura însăşi a acordului. 
Într-adevăr, clauza de paritate dintre Marea Britanie şi Statele Unite nu constituie o 
noutate deoarece ea era admisă deja în Tratatul de la Washington. Ea nu este decât 
o reconfirmare a unei situaţii anterioare care a trebuit să fie însă stipulată în 
marginea noului tratat deoarece acesta nu cuprinde clauze de limitare cantitative. 

Noul tratat cuprinde, mai întâi, o parte de definiţii ale vaselor şi armamentelor 
navale; parte pur tehnică, foarte precisă, dar fără niciun interes politic. Într-o a doua 
parte, tratatul se ocupă de limitarea propriu-zisă a diverselor categorii navale. 
Astfel, cuirasatele au fost limitate la un tonaj maxim de 35 000 tone, vasele 
portavioane la 23 000. Vase uşoare au fost definite ca vase ce nu întrec 10 000 tone 
şi au fost împărţite în două categorii: acele prevăzute cu tunuri superioare de 15 cm 
(această categorie nu va mai putea fi construită pe toată durata tratatului); a doua 
categorie cuprinde vasele superioare la 3 000 de tone şi prevăzute cu tunuri ce nu 
întrec 13 cm (această categorie va putea fi construită in timpul duratei tratatului, 
dar nu va putea întrece un tonaj de 8 000 tone). La această limitare a vaselor uşoare 
a fost anexată o clauză de salvgardare care permite oricărei puteri a cărei securitate 
naţională va fi afectată în chip material de construcţii ale altor puteri, să 
construiască şi dânsa vase făcând parte din categoriile de mai sus, de orice tonaj, 
până la limita de 10 000 de tone, sub condiţia unei simple notificări de adresat 
celorlalţi semnatari. Submarinele au fost limitate la 2 000 de tone. 

O a treia parte a tratatului fixează vârsta maximă la care vasele vor putea fi 
înlocuite: 26 ani pentru cuirasate, 20 pentru vasele portavioane, 16 şi 20 ani pentru 
crucişătoare, 13 ani pentru submarine. 

Puterile semnatare [şi-]au luat, de asemenea, obligaţia de a-şi comunica în 
cursul primelor patru luni ale fiecărui an programul lor anual de construcţii, 
precum şi toate detaliile privitoare la acest program.  

Două foarte importante clauze de salvgardare completează tratatul. Ele dau 
asigurarea puterilor semnatare că în cazul în care puterile nesemntare ale noului 
tratat ar începe un ritm de construcţii îngrijorător, puterile semnatare vor fi 
eliberate de obligaţiile de limitare la care s-au angajat. O primă clauză stipulează că 
în cazul în care una din puterile semnatare ar fi angajată într-un război, ea devine 
scutită de obligaţiile de limitare cuprinse în tratat. O a doua clauză prevede că 
tratatul va fi reexaminat dacă alte puteri nesemnatare construiesc categorii de vase 
interzise în prevederile tratatului. 

Tratatul mai cuprinde, în sfârşit, o clauză permiţând şi altor puteri să adere la 
dispoziţiile lui. Semnalez că în şedinţa de închidere a Conferinţei navale, domnul 
Norman Davis, în expunerea ce a făcut, a afirmat că dispoziţiile noului tratat erau 
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de aşa natură încât niciuna din puterile care au semnat Tratatul de la Washington 
nu ar putea să nu accepte şi ele aceste dispoziţii. Atât delegaţia britanică, cât şi cele 
franceză şi americană au plecat cu impresia că îndată ce actuala situaţie politică va 
fi limpezită, Japonia, şi, în orice caz, Italia, vor adera la tratatul nou încheiat. 

2) Problema încălcării Pactului de la Locarno 
După cum am avut onoarea a informa pe Excelenţa Voastră prin comunicările 

mele anterioare şi, în special, prin raportul nr. 337/A-2257, din 13 februarie trecut, 
cercurile politice britanice se temeau mai demult de eventuala ocupare de către 
Germania a zonei demilitarizate şi de complicaţiile ce, în mod firesc, trebuiau să 
survină în urma denunţării unilaterale a Pactului de la Locarno. Evenimentul fiind 
aşteptat, surprinderea displăcută a venit din felul precipitat şi brutal în care a avut loc. 

Ministrul Afacerilor Străine al Marii Britanii s-a găsit în faţa unei situaţii din 
ce în ce mai grele. Pe de-o parte, trebuia să adopte o atitudine fermă, în ce priveşte 
rolul de garantă a Tratatului de la Locarno, iar pe de altă parte un ton mai degrabă 
conciliant, pentru menajarea relaţiilor viitoare cu Germania. În conducerea 
negocierilor începute la 10 martie la Paris, domnul Eden trebuia să conteze pe: 

1) Divergenţele din mijlocul Cabinetului britanic, care nu ştia precis ce 
hotărâre este mai bună de luat; 

2) opinie publică perfect ignorantă a complexului juridic şi politic al 
situaţiei şi care avea nevoie de oarecare timp pentru a putea „realiza” pe 
ce cale să se îndrume; 

3) majoritate parlamentară aproape tot atât de ignorantă ca şi opinia publică 
şi care aştepta enervată să fie diriguită. 

Acestea fiind datele problemei, domnul Eden a început prin a cere ca 
conversaţiile între puterile semnatare ale Pactului de la Locarno să continue la 
Londra, unde să fie convocat şi Consiliul extraordinar al Societăţii Naţiunilor, care 
avea să judece gestul Germaniei. 

Ministrul Afacerilor Străine a aşteptat, dar, să treacă primele două săptămâni – 
în care timp pe de o parte, Consiliul SN a condamnat în unanimitate violarea de 
către Germania a Pactului renan, iar pe de altă parte puterile locarniene au căzut de 
acord să respecte toate obligaţiile ce le incumbă din stipulaţiile acestui pact – 
pentru a putea rosti în Camera Comunelor, abia în ziua de 26 martie, un discurs 
complet, explicând întreaga situaţie: 

Pe un ton hotărât şi cu multă convingere, domnul Eden a arătat: 
1) Că nu este vorba de o chestiune de sentiment – dacă Anglia [este] de 

partea Franţei sau de partea Germaniei –, ci o chestiune de fapt: 
obligaţiile luate de Marea Britanie la Locarno. Domnia Sa a citit textul 
art. 4 din Pactul renan, care defineşte acţiunea de întreprins în caz de 
violare, şi a pus Camera în faţa răspunderilor ce trebuie să ia, Anglia 
neputând fi arbitru deoarece este garanta Pactului de la Locarno; 
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2) Că în cursul convorbirilor de la Paris din ziua de 10 martie, negociatorii 
britanici au dorit în prim loc să restabilească încrederea şi că creeze noi 
baze pe care să se poată reclădi; 

3) Că propunerile germane cuprinse în documentul prezentat la 19 martie nu 
constituie un ultimatum, şi dacă Germania [doreşte] să facă alte 
propuneri, ele trebuie să aibă un caracter constructiv fără de care sarcina 
celor care doresc o înţelegere între punctele de vedere opuse, devine 
imposibilă. Pentru liniştirea opiniei publice, domnul Eden a explicat că 
Marea Britanie nu ia noi angajamente politice afară de cele împărtăşite 
de toate statele membre ale Societăţii Naţiunilor, cu excepţia obligaţiilor 
prevăzute în Pactul de la Locarno şi care justifică asistenţa fără rezerve 
promisă Belgiei şi Franţei în eventualitatea unei agresiuni neprovocate 
din partea Germaniei. 

Domnia Sa a apărat stipulaţiile cuprinse în Cartea Albă din 19 martie, privind 
angajamentele luate de Anglia pentru perioada intermediară, pentru lichidarea 
conflictului şi pentru măsurile de precauţie ce s-ar impune în cazul unui eşec al 
negocierilor. 

Domnul Eden a vorbit apoi de interesul vital pe care Anglia l-a avut în tot 
decursul istoriei sale în integritatea teritoriilor care se află de cealaltă parte a Mării 
Nordului: Olanda, Belgia şi nordul Franţei. Domnia Sa a afirmat cu mult curaj că 
nu regretă cu nimic niciuna din propunerile pe care le-a primit (document 19 martie) 
căci le consideră necesare în circumstanţele actuale, cele mai grave pe care un 
guvern britanic le-a întâlnit de la război. Referindu-se la propunerile germane, 
declară că i s-au părut absolut insuficiente şi a adresat [un] apel domnului Hitler 
pentru a oferi ceva mai bun. Domnul Eden a încheiat invitând pe britanici să nu se 
mulţumească numai a simţi tare, dar să încerce să gândească tare. 

După intervenţii în discuţie ale domnilor Dalton, Sir Archibald Sinclair, 
Lloyd George şi Sir Austen Chamberlain, domnul Neville Chamberlain a închis 
discuţiile în numele Guvernului. Domnia Sa a confirmat afirmaţiile domnului Eden 
că cooperarea Marii Britanii în întreaga Europă rămâne bazată pe Pactul SN şi că 
este întărită în partea occidentală a continentului prin dispoziţiile Tratatului de la 
Locarno. Domnul Chamberlain a constatat la rândul său că Germania nu a făcut 
încă tot ce trebuie pentru restabilirea încrederii zdruncinate şi că în toate cazurile 
Anglia va menţine oferta ei de asistenţă celorlalţi semnatari ai Tratatului de la 
Locarno. Vorbind de posibilitatea unei agresiuni germane, de pildă, împotriva 
Cehoslovaciei, domnul Neville Chamberlain a arătat că Anglia ar fi ţinută să 
intervină pe baza Pactului SN, onorând împreună cu ceilalţi membri obligaţiile luate. 

Pacea europeană este indivizibilă, spunea Domnia Sa, şi suntem interesaţi în 
apărarea ei, sub regimul Societăţii Naţiunilor, atât în răsărit, cât şi în apus. Dacă 
intenţiile Germaniei sunt pacifice, după cum afirma domnul Hitler, atunci ea nu 
trebuie să se teamă de consultările prevăzute între Statele Majore englez, francez şi 
belgian. 
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Atitudinea precisă şi hotărâtă adoptată de Guvernul britanic în dezbaterile 
care au avut loc la 26 martie au produs o foarte bună impresie asupra opiniei 
publice britanice. Totodată, membrii Parlamentului care erau divizaţi şi nehotărâţi, 
sunt mulţumiţi să poată avea o orientare definitivă atât de clară. 

În momentul de faţă, se consideră aici că propunerile germane, cât şi cele pe 
care Franţa intenţionează să le prezinte, cuprind posibilităţi interesante şi că sarcina 
Guvernului britanic trebuie să fie armonizarea lor. 

3) Conflictul italo-abisinian 
Din pricina evenimentelor importante petrecute în jurul încălcării de către 

Germania a zonei demilitarizate şi a repudierii de către dânsa a Pactului de la 
Locarno, interesul cercurilor politice britanice cu privire la chestiunea abisiniană 
trecut în ultimele zile pe planul al doilea. Cu prilejul ultimei întruniri a Comitetelor 
de 13 şi 18 la Geneva, la sfârşitul lunii februarie, domnul Eden definise atunci 
politica britanică faţă de ultima fază a acestui conflict. Guvernul francez insistând 
atunci pentru ca Comitetul de 13 să găsească o formulă de conciliere, domnul Eden 
acceptase ca acest comitet să întrebe pe domnul Mussolini dacă era dispus să 
accepte oferta de mediere a celor 13. Totodată însă, domnul Eden lăsase a înţelege 
că calea concilierii nu putea stinge acţiunea Ligii în materie de sancţiuni şi ceruse 
în mod expres ca Comitetul de 18 să continue a examina posibilitatea aplicării 
sancţiunilor pe petrol, fier şi celelalte materii prime. Guvernul italian răspunsese la 
întrebarea Comitetului de 13 printr-o acceptare de principiu asupra căreia însă 
precizări, deşi aşteptate, nu s-au produs nici până astăzi. 

Ulterior, în momentul atât de grav când puterile locarniene discutau la 
Londra situaţia creată în urma actului Germaniei, s-ar fi putut spera ca o destindere 
să intervină între Guvernul italian şi puterile sancţioniste. Cu acest prilej, domnul 
Grandi lăsase clar a se înţelege că concursul Italiei în Europa, ca putere locarniană, 
putea fi obţinut cu preţul abandonării sancţiunilor. Acum însă, în urma ultimelor 
victorii italiene, temerea s-a ivit din nou la Londra asupra intenţiilor italiene în 
Africa şi atât politica Guvernului, cât şi reacţia opiniei publice au dovedit că în 
această ţară, în momentul de faţă, sentimentul antiitalian este mult mai puternic 
decât sentimentul pro-francez sau cel antigerman. În ultimele zile, o nouă explozie 
în favoarea sancţiunilor s-a produs prin presă şi este de temut că dacă domnul 
Mussolini nu se arată conciliant şi continuă să urmărească ideea de a pune 
stăpânire pe întreaga Abisinie, Guvernul britanic să nu insiste la Geneva pentru o 
întărire a sacţiunilor, ceea ce ar avea ca efect o înnăsprire a raporturilor anglo-
franceze şi o nouă îndepărtare a Italiei de la interesul chestiunii locarniene, unde 
prezenţa sa ar fi atât de necesară pentru o acţiune comună europeană împotriva 
pericolului german. 

4) Relaţiile anglo-române 
Negocierile pentru încheierea unui nou acord de plăţi 
În legătură cu tratativele comerciale anglo-române, neterminate încă, la care 

au luat parte la Bucureşti, la finele lui ianuarie, domnii Waley de la Trezorerie şi 
Lee de la Board of Trade, am avut cu domnul Waley o întrevedere îndată după 
întoarcerea sa din România. 
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Deşi scurtele negocieri la care participase nu duseseră decât la parafarea unui 
protocol care punea bazele unui acord de „clearing”, Domnia Sa mi-a dat la acel 
moment impresia de a se fi întors relativ satisfăcut de rezultatul de principiu la care 
ajunsese. Cunoscând în detaliu dificultăţile economice şi financiare cărora România 
are de făcut faţă actualmente, mi-a părut a-şi da seama că o lichidare masivă a 
arieratelor noastre comerciale în Anglia nu e posibilă în conjunctura prezentă. 
Pomenind de diversele proiecte de iniţiativă particulară de a investi în întreprinderi 
româneşti creditele în lei blocaţi ale creditorilor britanici, Domnia Sa m-a lăsat să 
înţeleg că, în orice caz, Guvernul britanic se va abţine să influenţeze fie direct, fie 
indirect, pe creditori, în favoarea sau în defavoarea unor asemenea investiţii. 
Domnul Waley nu mi-a ascuns părerea sa că soluţia greutăţilor noastre nu poate fi 
găsită decât într-o abandonare a etalonului aur. 

În ultimul timp, am mai avut ocazia să iau contact cu domnul Waley, 
întrebându-l dacă e la curent cu tratativele ce continuă la Bucureşti între autorităţile 
noastre competente şi Legaţia britanică din Bucureşti. Domnia Sa a manifestat de 
data aceasta mult pesimism cu părere la aceste tratative despre care mi-a spus că au 
ajuns oarecum la un punct mort determinat de atitudinea Băncii Naţionale a 
României şi de ritmul extrem de lent cu care schimburile de vederi au loc. În 
ultimul moment, aflu însă că ar fi posibil ca domnul Waley să vină în România la 
finele lui aprilie pentru a desăvârşi încheierea unui acord. 

[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului; supus domnului [sub]secretar de Stat; Dir. politică; Dir. economică 
(pag. 10–11 şi 25–26); 16.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 6, f. 12–38 

408 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 797, din 15 aprilie 1936  
Înreg. la nr. 22 813, din aprilie 1936 

Mişcarea naţional-socialistă în Austria şi impresiile cercurilor diplomatice străine 

Domnule Ministru, 

Răspunzând telegramei ministeriale nr. 20 505258, din 11 aprilie a.c., această 
legaţie are onoarea a vă comunica că împărtăşeşte, în genere, părerile exprimate la 
Berlin de ministrul Statelor Unite la Viena. 
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De altminteri, legaţia a arătat ea însăşi în cursul săptămânilor din urmă cu 
nr. 547, 581 şi 584, din 16 şi 20 martie259, că mişcarea naţional-socialistă se înteţea 
din nou, iar cu raportul nr. 619260, din 24 martie, a stăruit asupra ridicării 
prestigiului Reich-ului în Austria şi a noilor simptome de slăbire a regimului 
Schuschnigg-Starhemberg. 

Mai amintim că cu raportul nr. 700, 715 şi 745, din 2, 4 şi 6 aprilie261, am 
semnalat primejdioasele infiltrări în armată şi în administraţiile publice, descoperite 
în timpul din urmă care au dus la foarte multe arestări, dintre care unele 
senzaţionale, ca aceea a vice-cancelarului Hartleb (sau cu trei săptămâni mai devreme a 
domnului Kernmaier, fost guvernator al Carinthiei). 

Întrucât priveşte răspândirea ideilor hitleriste în provinciile austriece amintite 
de ministrul Statelor Unite, după informaţiile noastre, Carinthia, Styrya, Austria de 
Sus şi Tirolul ar fi ţinuturile mai atinse. Vorarlbergul, în schimb, se deosebeşte sub 
multe aspecte de restul Austriei şi psihologic se apropie mai mult de Elveţia, aşa 
încât este greu de crezut că propaganda germană să fi prins acolo rădăcini mai 
adânci. De altfel, este cu Burgenlandul, provincia cea mai mică şi mai puţin 
însemnată a Austriei fiind Vorarlbergul şi despărţită geografic de restul ţării. 

S-a arătat în diferite rânduri de această legaţie că motivele care au înlesnit 
răspândirea deosebită a ideologiei naţional-socialiste în diferite provincii atârnă în 
mare parte de împrejurări locale. Spre pildă, Stiria, care este cea mai mare 
provincie austriacă, are un sentiment regionalist puternic, iar capitala ei, Graz, se 
făleşte cu o veche universitate, care a fost încă de sub vremea monarhiei un centru 
naţionalist pangerman; se poate şi dintr-un oarecare spirit de rivalitate cu 
Universitatea din Viena, influenţată mai direct de Curte şi de Guvern, cu toate că şi 
aici nu lipsesc înrâuririle pangermane. Se lămureşte mai bine această situaţie dacă 
ne amintim că înainte, ca şi după război, a fost în fiinţă între universităţile germane 
şi austriece un schimb permanent de profesori care s-a restrâns numai de câţiva ani 
încoace. 

Totodată, în Styrya, ca şi în Carinthia, sunt la mijloc şi interese economice, 
Germania fiind cea mai mare piaţă pentru produsele lemnoase şi ale lăptăriilor din 
aceste ţinuturi de munte, precum şi pentru o mare parte din minereurile stiriene, 
capitalul şi influenţa germană fiind de altfel încă acum precumpănitoare în sânul 
societăţii „Alpina Montana” (Reşiţa austriacă). 

De încordarea legăturilor cu Reich-ul suferă foarte mult şi industria turismului 
din aceste ţinuturi, unde vizitatorii din Germania erau cei mai numeroşi şi n-au 
putut fi înlocuiţi de un spor echivalent de turişti din alte ţări, criza generală 
înrăutăţind mai departe situaţia din această privinţă. 

Pe lângă acestea, se poate adăuga că în Carinthia minoritatea slavă este, în 
mare parte, favorabilă Germaniei, propaganda antiguvernamentală răspândind 
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zvonul – precum s-a mai raportat – că atunci când Austria s-ar uni cu Berlinul, cu 
toleranţa Iugoslaviei, ţinutul de-a lungul graniţei în care se află această minoritate 
s-ar da Sloveniei. 

În Tirol, aceleaşi chestiuni economice ca în Styrya şi Carintia împing majoritatea 
populaţiei spre Germania, intervine însă totodată şi via antipatie care domneşte încă 
împotriva „asupritorilor italieni ai Tirolului meridional”. Strânsele legături dintre 
Guvernul de la Viena şi cel din Roma sunt, aşadar, privite acolo ca un fel de ruşine 
naţională şi o trădare a intereselor şi a sentimentelor tiroleze din partea regimului. 

În Austria de Sus, pe lângă cauze economice mai mult sau mai puţin 
asemănătoare, trebuie ţinut seama şi de factorul politic, că fostul Partid Agrarian 
(anti-Heimwehr şi cam anticlerical) al micilor proprietari şi al micii burghezii 
intelectuale îşi avea acolo una din cetăţuile sale. Fiind orientat spre Germania 
pentru diferite motive economice şi ideologice, membrii lui, după desfiinţarea vieţii 
politice în Austria, au simpatizat mai mult sau mai puţin cu mişcarea naţional-
socialistă, ceea ce a înlesnit în regiunile unde Partidul Agrarian avusese aderenţi 
mai numeroşi răspândirea ideilor hitleriene. 

Întrucât priveşte noile tulburări mai grave ce prevăzuse domnul Messersmith, 
ministrul Statelor Unite la Viena, precum arată zisa telegramă a Departamentului 
Excelenţei Voastre, după părerea acestei legaţii, ele nu sunt de aşteptat atâta vreme 
cât vor continua tratativele între Germania şi puterile apusene. O atitudine 
intransigentă a Franţei şi o rupere a negocierilor ar putea însă împinge Reich-ul, 
nemaiavând ce menaja în Apus, la o încurajare mai hotărâtă a elementelor 
extremiste de aici care ar găsi azi pe Italia într-o situaţie neprielnică şi ar putea-o 
sili să primească pentru Austria o soluţie de compromis. 

Viitorul Austriei atârnă, mai ales acum, de desfăşurarea politicii generale 
europene şi de felul în care legăturile dintre cele patru mari puteri se vor lămuri. 

Pe scurt însă, după informaţiile noastre, se reorganizează şi se întinde 
mişcarea naţional-socialistă de aici, dar dacă directivele ce le are îi impun o activă 
pregătire, instrucţiunile sale ar recomanda, în acelaşi timp, deocamdată, zice-se din 
bun izvor, cea mai mare rezervă şi prudenţă. 

Dacă intervine o destindere în Apus, se poate nădăjdui aşadar ca şi în Austria 
sa se ajungă la o îndulcire a relaţiilor dintre regim şi opoziţia naţionalistă. 

De un nou „putsch” n-ar putea astfel să fie vorba decât după o agravare a 
încordării franco-germane, bineînţeles, dacă aceasta n-ar fi compensată oarecum 
prin restabilirea unui nou front de la Stresa. 

Trebuie adăugat că, dacă împrejurările exterioare ar fi favorabile (şi în lipsa 
unei intervenţii armate a Italiei – care, după punctul de vedere susţinut aici de Legaţia 
franceză este singura în măsură să dea Austriei un ajutor efectiv la timp, Franţa fiind 
prea departe penru aceasta) –, o nouă mişcare subversivă aici ar avea mari sorţi de 
izbândă, situaţia regimului fiind şi azi slabă, cu o armată şi o poliţie, în parte cucerite 
de ideile pangermane, şi o populaţie, în majoritate opusă Guvernului. 

N-ar fi exclus, de altfel, ca noul regim ce ar fi adus în asemenea împrejurări 
la putere şi care ar fi orientat spre Berlin, să se străduiască totuşi să păstreze şi 
prietenia Italiei, oferindu-i anumite garanţii de ordin militar şi economic. 
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În afară de cazul unui nou război general, o intervenţia Micii Înţelegeri nu 
este socotită aici ca fiind de prevăzut în eventualitatea unui puci, naţional-socialiştii 
din Austria fiind convinşi că Iugoslavia ar privi cu plăcere căderea sau înlăturarea 
influenţei italiene şi că Cehoslovacia nu s-ar mişca de teama unor represalii şi a 
unei ridicări a populaţiei germane din Boemia. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 26, f. 91–95 

409 
NOTĂ A DIRECŢIEI GENERALE A POLIŢIEI 

N. nr. 928, din 15 aprilie 1936 

Consiliul de Miniştri de la Budapesta 

Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj comunică: 
În seara de 8 aprilie a.c., a avut loc la Budapesta un Consiliu de Miniştri care 

s-a ocupat cu demersul Micii Antante făcut la Viena, precum şi de chestiunea 
egalităţii de înarmare a Ungariei. 

La acest consiliu, ministrul de Externe, Kanya, a făcut un lung expozeu, 
arătând că Ungaria trebuie să mai aştepte deoarece nu este momentul oportun 
pentru declararea egalităţii de înarmare. Kanya a mai spus că Bulgaria, în curând, 
va face declaraţii în acest sens şi numai după aceasta urmează ca şi Ungaria să 
procedeze la fel, fiind ultimul stat din fostele Puteri Centrale care să facă acest pas. 

Ministrul de Externe ungar a mai declarat că mai înainte trebuie făcuţi paşii 
necesari la Londra, pregătind astfel terenul pentru ca protestul ce s-ar face de către 
Mica Antantă să fie zădărnicit prin atitudinea ce ar lua în această chestiune Anglia. 
A mai arătat că zilele acestea trebuie să sosească la Viena răspunsul Italiei în 
legătură cu protestul Micii Antante, când apoi Italia, Austria şi Ungaria urmează să 
acţioneze în comun. Totodată, a anunţat că Guvernul polon a consimţit la 
declaraţiile de egalitate de înarmare. 

S-au discutat apoi măsurile militare. Generalul Gömbös, care este ministru de 
Război, a arătat că înarmarea Ungariei, în mod treptat, s-a şi efectuat, deoarece în 
ultimii doi ani nu au suferit nicio împiedicare în această chestiune. A mai comunicat 
Consiliului că, începând de la 1 aprilie contingentele capabile de a purta arme vor 
face de trei ori pe săptămână exerciţii, iar ofiţerii de rezervă vor fi chemaţi la 
cursuri instructive în mod treptat. În continuare, a arătat că declaraţia ce urmează să 
facă Ungaria pentru o egalitate de înarmare nu va avea decât caracterul pur 
principial, actul fiind deja săvârşit. 
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S-a votat apoi un credit extraordinar pentru Ministerul de Război, pe care să-l 
întrebuinţeze pentru nevoile armatei. 

Ultima chestiune care s-a discutat a fost demersul ce urmează să-l facă 
Ungaria la Liga Naţiunilor. În legătură cu declaraţiile domnului Iuliu Maniu, care 
ar fi ameninţat cu mobilizarea armatei române în cazul încălcării tratatelor de pace, 
arătând că Ungaria faţă de aceste ameninţări nu poate sta inactivă, ci urmează să ia 
şi ea măsuri în consecinţă. 

Sâmbătă după amiază, 4 aprilie a.c., a avut loc la Cluj, în locuinţa contelui 
Nicolae Bánfi, fost ministru de Externe al Ungariei, o consfătuire pentru formarea unei 
cooperative în scopul valorificării produselor de manufactură ale maghiarimii din 
Ardeal. În realitate, s-a discutat crearea unităţii maghiarimii de la noi, acesta fiind 
ordinul suprem primit de la Budapesta, avându-se în vedere situaţia actuală tulbure 
internaţională. În acest scop s-a format o comisie compusă din: contele Bánfi Nicolae, 
contele Bethlen Ladislau, Alexandru Kacso, prim-redactor al ziarelor „Brassoi Lapek” 
şi „Népujsá”. Femeile maghiare sunt reprezentate în această comisie de către contesa 
Maria Bethlen, din Turda, şi doamna Gyárfás, din comuna I. G. Duca. 

Această comisie urmează să elaboreze un plan de activitate comună a tuturor 
maghiarilor din România. 

[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului; supus domnului subsecretar de Stat; Dir. politică; 16.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 Ungaria, vol. 57, f. 458–459 

410 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Cap Martin 
T. nr. 95, din 16 aprilie 1936, ora. 12.45 
Înreg. la nr. 21 407, din 16 aprilie 1936 
Strict confidenţial. 

La trei intervenţii ale Direcţiei Presei, cerându-mi directive pentru ziare în 
chestiunea remilitarizării Dardanelelor, am răspuns repetat prin telegrame cifrate: 
abţinerea de la comentarii. 

Totuşi, constat din presa franceză că ziarul „Dimineaţa” a publicat un articol 
favorabil Turciei. 

O asemenea lipsă de solidaritate aduce mari pagube acţiunii oficiale a 
Guvernului român. 
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Rog a interveni pentru ca asemenea gesturi inadmisibile şi inexplicabile să nu 
se mai repete. 

Titulescu 
AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 309 

411 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA HAGA, 

DAN GEBLESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 323, din 16 aprilie 1936, ora 14.02 
Înreg. la nr. 21 424, din 17 aprilie 1936 

Directorul politic mi-a declarat astăzi: „Informatorii noştri ne anunţă concentrări 
importante de trupe germane însoţite de artilerie grea la graniţa austriacă”. 

Această ştire olandeză îmi este confirmată din sursă aliată, care a început a 
primi informaţii similare încă de la 6 aprilie curent. Ce se poate afirma este că cel 
puţin regrupări de forţe germane au trebuit să aibă loc în această regiune, deoarece 
corpul de armată din Bavaria a furnizat elemente trupelor ce au reocupat zona 
renană. În urma acestor regrupări, se pare că în timpul din urmă numărul trupelor 
germane staţionate la graniţa austriacă a fost considerabil mărit. Din aceeaşi sursă 
ni se spune că depozite importante de armament au fost înfiinţate la graniţă, pentru 
a putea fi trecute în Austria cu uşurinţă în timpul oportun. 

Directorul politic consideră situaţia în Austria ca tulbure şi propice izbucnirii 
de mişcări, mai ales că Guvernul Schuschnigg este socotit aici ca foarte şubred. 

2) Cu privire la discuţiile ce au avut loc la Geneva, interlocutorul meu este de 
părere că Societatea Naţiunilor va fi poate pusă în situaţia să aprobe şi să 
legitimeze fapte pentru combaterea cărora ea a fost înfiinţată. Olanda nu va putea 
favoriza o astfel de politică ce contrazice însăşi raţiunea de a fi a Societăţii Naţiunilor. 

3) Directorul politic crede că succesul militar italian nu poate modifica 
politica urmată de Marea Britanie până azi şi că acceptarea stării de fapt ar fi o 
umilinţă pe care Guvernul britanic nu este dispus a o îndura. În aceste condiţii, 
declară interlocutorul meu, nu este cu neputinţă ca anumite evenimente în Europa 
Centrală să atragă în curând toată atenţia Ducelui asupra dificultăţii sale. 

4) Cu privire la atitudinea recentă a Franţei, interlocutorul meu a avut cuvinte 
de critică, declarându-mi că Franţa greşeşte, dacă crede că o politică care nu 
recunoaşte Germaniei egalitatea completă de drepturi va mai putea fi urmată cu 
succes. „Nimic şi nimeni nu va putea împiedica Germania să fortifice Renania, 
indiferent dacă lucrările de fortificare au şi început în teritoriul Saar, după cum 
declară unii informatori, sau dacă Germania s-a abţinut până acum de a începe 
astfel de lucrări tehnice”. 
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„Europa întreagă, noi şi Domnia Voastră, a adăugat directorul politic, vom fi 
victimele greşitului sistem parlamentar francez care, în continuu, pune Franţa în 
neputinţa de a negocia şi de a se afirma”. 

Declaraţiile de mai sus redau destul de complet felul de a vedea al cercurilor 
politice. 

5) Situaţia din Extremul Orient este considerată cu îngrijorare, mai ales că în 
Manciuria timpul este de aici înainte propice pentru eventuale desfăşurări de trupe. 

Geblescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Marele Stat Major; la Cap Martin, domnului ministru Titulescu; 
Dir. politică; 17.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 483–485 

412 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 737, din 16 aprilie 1936, ora 19.30 
Înreg. la nr. 21 416, din 16 aprilie 1936 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine m-a chemat la telefon, 
spunându-mi că Agenţia Anatolia, primind o telegramă care spune că presa română 
fără excepţie aprobă gestul turc în chestiunea Strâmtorilor, el ţine, în numele 
Guvernului turc, să mulţumească României pentru înţelegerea arătată de presă faţă 
de hotărârea Turciei. I-am răspuns că nu am cunoştinţă de vreun comentariu al 
presei noastre. 

Cum comunicarea telefonică a secretarului general al Ministerului Afacerilor 
Străine vine două zile după demersul meu anunţând neparticiparea României la 
Conferinţa Balcanică, ea are sau scopul de a sublinia dezacordul dintre atitudinea 
presei noastre şi punctul de vedere oficial sau de a exprima satisfacţia că Guvernul 
nostru nu a împărtăşit presei nemulţumirea sa. Rog a aprecia dacă nu ar fi cazul 
pentru a se evita asemenea situaţii jenante, să se impună presei să păstreze cel puţin 
rezervă şi să telegrafieze acest lucru şi în străinătate. Altminteri, atitudinea noastră 
oficială îşi pierde autoritatea şi apare ca lipsită de suportul opiniei publice. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Cap Martin, domnului ministru Titulescu; 17.IV. 1936. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 200 
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413 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, 

EUGEN FILOTTI,  
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 739, din 16 aprilie 1936, ora 21.38 
Înreg. la nr. 21 422, din 17 aprilie 1936 

Ambasadorul Franţei, Kammerer, m-a vizitat la plecare. 
Privitor la atitudinea puterilor faţă de demersul Turciei în chestiunea 

Strâmtorilor mi s-a spus:  
1) Anglia, din motive de oportunitate, nu mai are atitudinea negativă din 

trecut, ci pare dispusă să consimtă. 
2) Sovietele au sprijinit totdeauna teza turcă şi nu pot fi decât satisfăcute. 
3) Italia, din cauza sancţiunilor, va păstra rezervă şi expectativă. 
4) Franţa nu va putea lua atitudine înainte de alegeri. 

Personal, ambasadorul Franţei crede însă că faţă de determinarea brutală a 
Turciei de a reînarma în orice caz Strâmtorile şi faţă de oferta de negocieri, singura 
soluţie indicată ar fi de a da Turciei pe cale amicală ceea ce cere. Recunoaşte că 
este un act revizionist, că slăbeşte poziţia noastră faţă de cele trei state juridic 
dezarmate, dar este convins că nici suprimarea clauzelor militare ale acestora nu 
pot fi evitate şi că va trebui să se negocieze. 

Ambasadorul este de părere că este o iluzie zadarnică a crede că clauzele 
tratatelor care au creat diferenţieri mai pot fi menţinute prin mijloace juridice. 

În ceea ce priveşte clauzele teritoriale, ele nu pot fi revizuite. Chestiunea se 
reduce la un raport de forţe. Cel mai tare va avea câştig de cauză. 

Asupra păcii europene, ambasadorul Franţei este foarte pesimist. 
Am ţinut să înregistrez părerile ambasadorului pentru că el se întoarce dintr-o 

lungă vizită de la Paris. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Cap Martin, telefonic, domnului ministru Titulescu; 17.IV.1936; 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 201–202 
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414 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 738, din 16 aprilie 196, ora 21.55 
Înreg. la nr. 21 421, din 17 aprilie 1936 
Confidenţial. 

Pentru domnul ministru Titulescu. 
Răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 21262. 
Confirm în totul observaţiile Excelenţei Voastre despre poziţia lui Tevfik 

Rüstü Aras. Faţă de cei trei bărbaţi ce conduc efectiv Turcia: Mustafa Kemal 
Atatürk, Ismet Paşa şi Fevzi Paşa, el are un simplu rol de execuţie. Respectând 
acest rol, el s-a menţinut zece ani la Ministerul Afacerilor Străine. Nu este nici 
omul care să se opună unei hotărâri, nici acela care să sacrifice portofoliul. În 
chestiunea Strâmtorilor, hotărârea conducătorilor a fost desigur atât de ireductibilă 
şi [a] primat în ochii lor atât de mult faţă de orice consideraţie interesând aliaţii, 
încât chiar dacă Tevfik Rüstü Aras ar fi recunoscut că a luat angajamentul să 
discute chestiunea la o conferinţă balcanică, s-ar fi trecut peste el. Pentru a fi la 
unison cu conducătorii şi cu sentimentul public, Tevfik Rüstü Aras a crezut mai 
practic să conteste angajamentul. Turcia fiind condusă de militari şi în spiritul 
military, pentru care securitatea Strâmtorilor este o preocupare vitală, nicio 
consideraţie… (lipsă în text) nu o putea reţine. Singura concesie făcută politicii 
este de a fi ales pentru început calea negocierilor în locul acţiunii unilaterale. În caz 
de insucces, Turcia va recurge, negreşit, şi la aceasta. De pe acum se lucrează febril 
la completarea armamentului şi la proiectarea fortificaţiilor. Ceea ce a contribuit la 
hotărârea Turciei este convingerea că aici Karahan, care a fost ca întotdeauna 
primul informat, a aprobat iniţiativa Turciei. Este posibil să se fi inspirat din 
atitudinea permanentă a Sovietelor în chestiunea înarmării Dardanenelor şi a 
Convenţiei Strâmtorilor, iar nu de consideraţiile invocate de Litvinov la Londra. 
Comentariile presei sovietice reproduse aici arată satisfacţie şi subliniază, probabil 
pentru a şterge impresia de care Excelenţa Voastră vorbeşte, diferenţa între surpriza 
neplăcută a Germaniei şi procedura Turciei. 

De altfel, toate ziarele turceşti adoptă aceeaşi atitudine şi reproduc din presa 
britanică şi chiar franceză comentarii favorabile pe aceeaşi temă. 

Aştept instrucţiunile suplimentare anunţate şi rog pe Excelenţa Voastră să-mi 
arate pentru guverna mea vederile sale despre desfăşurarea relaţiilor cu Turcia şi cu 
Înţelegerea Balcanică, în urma hotărârii României de a nu participa la reuniunea de 
la 4 mai, comunicat de mine alaltăieri lui Tevfik Rüstü Aras. 
                                 

262 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Dat fiind toate evenimentele din ultimul timp, cred că ar fi necesar să pot 
vedea cât de curând personal pe Excelenţa Voastră spre a-i face un amplu raport 
verbal şi a cunoaşte părerile dumneavoatră. Dacă Excelenţa Voastră este de acord, 
rog a autoriza telegrafic să vin pentru câteva zile fie la Geneva, fie la Bucureşti. 

Filotti 
[Note maginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Cap Martin, domnului ministru Titulescu; 17.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 203–205 

415 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Cap Martin 
T. nr. 96, din 16 aprilie 1936, ora. 23.25 
Înreg. la nr. 21 418, din 16 aprilie 1936 
Strict confidenţial. 

Ca răspuns la telegrama Domniei Voastre nr. 21 063263. 
Realizez greutăţile tale. Dar, pe de altă parte, este inadmisibil ca pe o 

chestiune ca cea ridicată de noi prin demersul de la Ankara să nu putem avea 
solidaritatea marilor noastre ziare atunci, mai ales, când o cerem sub formă de 
tăcere. Ce s-ar întâmpla dacă am avea de condus o acţiune diplomatică de mare 
anvergură, al cărei rezultat ar fi pacea sau războiul? Prin urmare, rog a vedea 
personal pe Stelian Popescu, pe cei de la ziarul „Adevărul”, pe Şeicaru, etc. şi a le 
explica situaţia. Rog a cere prin Legaţia României din Budapesta toate extrasele 
din presa ungară. Sub titluri ca de pildă De la Viena la Dardanele se demonstrează 
prin însuşi gestul Turciei cum era revizionismului pacific a început, şi [de] pe urma 
ei va trebui să profite Ungaria. Este posibil ca atunci când gestul Turciei este 
aplaudat la Budapesta, în România să se scrie articole ca Turcul clădeşte? 

Rog a atrage atenţia din partea mea primului ministru că sunt mirat că atunci 
când în cazul Austriei s-a avut impresia că Guvernul ar avea o atitudine de 
moderaţie, presa să fi scris articole numai în jurul ideii de mobilizare, şi atunci 
când facem un demers energic la Ankara, presa să laude acţiunea Turciei. Dacă 
este nevoie, numiţi la Cameră un reprezentant al Ministerului Afacerilor Străine. 
Dacă suportăm blamul din cauza ei, să avem cel puţin avantajele. 
                                 

263 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Cât despre presa străină, ea nu are niciun rost să fie împiedicată să intre. Ceea 
ce cer este o atitudine din partea presei româneşti. A trece chestiunea sub tăcere 
este singurul compromis între interesele româneşti şi cele ale păstrării Înţelegerii 
Balcanice. 

Amiciţii. 

Titulescu 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 310–2 311 

416 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 798, din 16 aprilie 1936 

Legăturile militare între Italia şi Austria 

Domnule Ministru, 

Drept răspuns la telegrama ministerială nr. 20 506264, din 11 aprilie a.c., am 
onoarea a confirma că am transmis, într-adevăr, ministrului Afacerilor Străine al 
Turciei, la trecerea sa recentă prin Viena, ştirea aflată de la domnul Puaux, că 
Ungaria este legată de Italia de cel puţin trei ani printr-o convenţie militară. 

Între Austria şi Italia, după toate informaţiile ce le-am putut obţine din 
cercurile diplomatice de aici, nu s-ar fi încheiat până acum o convenţie militară de 
acelaşi fel, care să corespundă ca o adevărat alianţă, ci numai diferite înţelegeri 
parţiale, cum ar fi o înţelegere relativă la tranzitul de armament, la schimburi 
periodice de vederi între cele două State Majore, la aprovizionarea armatei 
austriece cu armele speciale tehnice de care are nevoie (aviaţie, tancuri) şi eventual, 
altele. Se crede că în cadrul convorbirilor de Stat Major s-ar fi cercetat şi 
modalităţile de a pune la dispoziţia Austriei la caz de nevoie forţele de aviaţie 
italieneşti trebuincioase, precum şi, zonele de concentrare ale unităţilor austriece, 
în eventualitatea unor primejdii şi complicaţii cu Germania sau cu Iugoslavia şi a 
unei intervenţii italieneşti pe teritoriul austriac. 

Se crede, în cercurile diplomatice şi militare ale Micii Înţelegeri, că Austria 
n-a vrut să se lege mai mult, pe de o parte din pricina opiniei publice, pe de alta ca 
să nu fie prea exclusiv legată de o singură putere şi să nu piardă, astfel, orice 
posibilitate de manevră diplomatică, mai având în vedere că Austria, astăzi, e mult 
mai slabă şi mai ameninţată decât Ungaria. 
                                 

264 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Precum s-a raportat, de altminteri, şi în alte rânduri, fostul ataşat militar 
italian din Viena, colonelul Fabbri, nu se sfia să declare în public că, într-un caz de 
conflict cu Germania, Italia nu se poate bizui pe armata austriacă şi că trebuie mai 
curând să se înţeleagă cu Reich-ul în privinţa Austriei. Se poate crede – ceea ce le 
face mai interesante – că aceste idei sunt împărtăşite în Austria de cercuri influente, 
cel puţin în armată, deoarece după plecarea colonelului Fabbri de aici, Domnia Sa a 
fost numit subşef de Stat Major al corpului de armată din Udine, care este socotit 
cel mai important al Italiei. 

De altfel, după indicaţiile ce s-au putut afla aici, în caz de complicaţii cu 
Germania, o parte a armatei austriece ar avea misiunea numai să acopere timp de 
câteva zile concentrarea trupelor italieneşti în dosul ei, pe când grosul armatei 
austriece s-ar concentra în jurul Vienei şi de-a lungul graniţei iugoslave. 

Oricum ar fi însă planurile de război şi înţelegerile în… (lipsă în text), ce se 
poate afirma este că regimul din Viena este azi cu desăvârşire în orbita Italiei, 
viitorul urmând a hotărî dacă aceasta va putea cu vremea să menţină la Viena o 
construcţie artificială antigermană sau dacă se va împăca cu Reich-ul cu gândul de 
a împărţi, în schimbul unor garanţii, Valea Dunării într-o zonă de influenţă 
germană şi într-alta care ar fi rezervată Italiei. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 40, f. 324–326 

417 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 740, din 17 aprilie 1936, ora 13.50 
Înreg. la nr. 21 621, din 18 aprilie 1936 

Referindu-mă la telegrama dumneavoastră nr. 20 259265. 
Transmit telegrama cifrată nr. 700266.  
Ca răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 87267. 
Deşi comunicarea-apel a Excelenţei Voastre către Tevfik Rüstü Aras nu mai 

putea avea efect faţă de graba pusă de Turcia de a expedia nota tocmai în ajunul Sf. 
Paşti, am cerut imediat să-l văd. M-a primit după amiază în prezenţa ministrului 
Turciei la Bucureşti, şi a reproşat cuprinsul telegramei Excelenţei Voastre.  
                                 

265 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
266 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
267 Vezi documentul nr. 394. 
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Tevfik Rüstü Aras mi-a spus că atunci când Guvernul turc a decis acum două 
zile demersul, a luat în consideraţie declaraţiile şi avertismentele făcute în prealabil 
de Turcia şi nu a consultat nici un stat din Balcani sau altă parte asupra alegerii 
momentului. Era o chestiune vitală de securitate ce se impunea de urgenţă. A 
comunicat joi seara aliaţilor Turcia hotărârea sa nu pentru a-i consulta, ci spre a-i 
informa înaintea altora cărora nota le-a fost remisă. Dacă ar fi consultat un stat, 
trebuia să consulte pe toţi prietenii balcanici şi extra-balcanici. Şi nu ar fi ajuns la 
nici un rezultat. Iniţiativa demersului nu-i aparţine. El a fost imperios reclamat de 
Marele Stat Major şi de Consiliul de Miniştri în trei şedinţe prezidate odată de şeful 
statului, după expunerea sa asupra situaţiei internaţionale, care, după conversaţiile 
de la Paris şi Londra, între altele, şi după părerea Excelenţei Voastre, este obscură 
şi gravă, ambasadorul Léger îi spusese că în şase săptămâni ar putea izbucni 
războiul. Faţă de aceste constatări, Guvernul a hotărât să facă imediat demersul. Cu 
niciun preţ el nu putea opri decizia Guvernului în momentul în care ţara este în 
primejdie, mai ales că nimeni nu şi-a luat angajamentul să apere Strâmtorile. Un 
atac bruscat ar putea avea consecinţe ireparabile. La Consiliul Societăţii Naţiunilor 
nu a ridicat chestiunea pentru a vă fi agreabil. Prin aceasta nu a renunţat să o ridice 
ulterior. 

În ce priveşte înscrierea chestiunii la ordinea de zi a întrunirii de la 4 mai, de 
la Belgrad, am fost penibil surprins când mi-a declarat că trebuie să fie la mijloc o 
neînţelegere. 

La întrevederea din apartamentul dumneavoastră, în prezenţa ambasadorului 
Fethy Bey, v-ar fi întrebat dacă să înscrie chestiunea la ordinea de zi a Consiliului 
Înţelegerii Balcanice, Excelenţa Voastră nu ar fi răspuns decât că va referi Guvernului 
şi nu ar fi dat nicio sugestie. A dedus că-i lăsaţi libertatea de hotărâre. Aceeaşi ar fi 
fost şi impresia lui Fethy Bey. A adăugat că Excelenţa Voastră ştia cât preţ pune pe 
o soluţie grabnică. Nu a voit totuşi să fie primul stat şi a evitat exemplul Germaniei. 

Când însă Austria a creat faptul împlinit, nu mai putea aştepta, căci ar fi însemnat 
ca Turcia să fie pusă în inferioritate faţă de adversari prin faptul că este aliat. Prin 
procedura sa conciliantă şi evitând recursul la articolul 19, el a voit să asigure interesele 
aliaţilor alături de cele ale Turciei. Este convins, atât cât se poate judeca, că nu a creat 
un precedent rău, ci un exemplu bun de care prietenii şi aliaţii nu vor avea a roşi.  

Mi-a atras atenţia că în textul notei nu a vorbit de onoare, ca în conversaţia 
noastră, ci numai de securitate. Turcia a voit să fie cea dintâi dând exemplul spre a-şi 
asigura recompensa. Ea cere să facă şi alţii ceea ce face ea. Nu crede că Ungaria şi 
Bulgaria vor fi mulţumite de procedura Turciei, deoarece nota prevede: 

1) Garanţii de securitate şi de recunoaştere a frontierelor; 
2) Argumentul juridic care nu există pentru alţii;  
3) Negocieri libere, iar nu faptul împlinit. 
Dacă Ungaria şi Bulgaria nu vor da aceleaşi garanţii ca Turcia nimic nu va 

împiedica Mica Înţelegere să se opună sau intervină. 
În privinţa Bulgariei, Turcia are, de altfel, aceleaşi interese ca România.  



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 589

Pe de altă parte, introducând Rusia şi Iugoslavia în negocierile cerute, Turcia 
a asigurat prezenţa a doi prieteni ai României. I-am răspuns că aceasta priveşte 
fondul chestiunii asupra căreia, pentru moment, Excelenţa Voastră nu s-a pronunţat. 

În sfârşit, mi-a spus că regretă profund neînţelegerea şi m-a rugat să vă asigur 
de fidelitatea sa adâncă pentru cauza comună. Nu am omis să atrag atenţia 
ministrului Afacerilor Străine că telegrama Excelenţei Voastre este anterioară 
remiterii notei şi că atitudinea României, atât ca semnatară a convenţiei, cât şi ca 
membră a Înţelegerii Balcanice rămâne rezervată faţă de demersul trecut. 

Filotti 
AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 206–210 

418 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1.176, din 17 aprilie 1936, ora 21.55 
Înreg. la nr. 21 625, din 18 aprilie 1936 

Prezentându-mă, la înapoiere, domnului Litvinov, am avut cu Domnia Sa o 
convorbire de ordin general: 

1) S-a arătat preocupat de cursul lucrurilor la Geneva, cu o Anglie ce 
stăruieşte pentru lărgirea sancţiunilor faţă de Italia, dar refuză a se angaja 
faţă de eventualităţile ce s-ar putea ivi în Europa Centrală, şi a calificat 
situaţia actuală ca extrem de gravă. 

2) Iugoslavia o consideră din ce în ce mai mult câştigată cauzei germane şi, 
ca atare, aproape dezlipită de Mica Înţelegere. 

3) În imediata legătură, mi-a vorbit de acţiunea Germaniei în România şi de 
roadele ei, de posibilitatea unui guvern Goga-Cuza, de toleranţa şi 
încurajările de care a beneficiat o anumită studenţime din partea unor organe 
guvernamentale etc. 
Fără a fi contestat existenţa unei acţiuni germane în România, de altfel 
mai mult decât vădită, am ţinut să-i reduc efectele la ceea ce cu adevărat 
cred că se rezumă, adăugând că faţă de declaraţiile atât de netede ale 
Suveranului meu făcute la Paris nu este îngăduit nimănui a se îndoi de 
orientarea în politica externă a României. 

4) Dacă Rüstü Aras s-a arătat neloial prezentând nota în chestiune a 
Strâmtorilor, deşi se angajase faţă de domnul Titulescu la Londra să nu 
întreprindă nimic înainte de a se consfătui cu toţii, împreună, în luna mai 
la întrunirea Înţelegerii Balcanice de la Belgrad, tot atât de neloial s-a 
arătat Rüstü Aras şi faţă de el, Litvinov. Deşi la Londra, în ultima şedinţă 
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a Consiliului, Litvinov, luat prin surprindere, i-a spus că nu-i poate da un 
aviz fără a consulta Moscova, dar că el, personal, desfătuieşte [sic!] 
acţiunea ca neoportună, urmând a se aştepta mai întâi rezolvarea 
conflictului dintre locarnieni, totuşi Rüstü Aras a dat drumul notei, 
mulţumindu-se a comunica şi hotărârea şi textul numai cu 24 de ore 
înainte, ambasadorului sovietic la Ankara, ceea ce a făcut orice acţiune 
de reţinere din partea Moscovei imposibilă. 
Mâine va fi dată publicităţii nota de răspuns sovietică, care, bineînţeles, 
se va declara de acord cu punctul de vedere turcesc. 
Pe fond, există desigur un acord total, dar momentul ales este considerat 
inoportun, ca făcând jocul Germaniei, Austriei şi Ungariei, iar procedeul 
lui Rüstü Aras cu totul inelegant, lucru pe care Litvinov afirmă că l-a 
spus fără înconjur ambasadorului turc. De aceea, Domnia Sa aprobă în 
întregime reacţia domnului Titulescu şi i-a şi telegrafiat în acest sens la 
Geneva prin Potemkin. Litvinov vede în gestul precipitat al Turciei o 
influenţă iugoslavă exercitată asupra lui Rüstü Aras în ultima trecere a 
acestuia prin Belgrad şi, în ultimă analiză, mâna Germaniei. 

5) Convorbirea s-a încheiat prin exprimarea dorinţei calde de a-l vedea pe 
domnul Titulescu la Moscova. 

Am telegrafiat cele de mai sus direct domnului Titulescu la Geneva. 

Ciuntu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 491–493 

419 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva] 
T. nr. 285, din 18 aprilie 1936, ora 17.00 
Înreg. la nr. 21 813, din 19 aprilie 1936 

Domnul P. Boncour a ţinut să mă pună în curent cu conversaţiile şi 
demersurile sale în ultimele zile. Ieri a avut o explicaţie francă cu Eden.  

Întrebând pe Eden care sunt intenţiile Guvernului britanic în caz când 
negocierile italo-abisiniene n-ar izbuti, nu i-a ascuns că Guvernul francez n-ar 
putea merge mai departe pe calea sancţiunilor. Opinia franceză a fost pururi 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 591

contrară celor deja luate, şi azi n-ar putea concepe extensiunea sau noi sancţiuni 
când nicio măsură nu s-a luat contra Germaniei, mai vinovată decât Italia. 

Deşi această atitudine era cunoscută de câtva timp, Eden a fost foarte 
impresionat, zice P. Boncour, de francheţea expunerii. Fără să-i făgăduiască nimic 
precis şi arătându-i greutatea propriei poziţii faţă de opinia engleză, l-a lăsat să 
înţeleagă că, deocamdată, Guvernul britanic nu va veni cu noi propuneri. 

Un semn bun este faptul că Eden nu a insistat pentru întrunirea Consiliului de 
18, rămânând numai ca Vaconcellos, autorizat de colegii săi, să facă înaintea 
Consiliului expunerea situaţiei actuale a sancţiunilor. 

Se pare că în şedinţa de luni a Consiliului, când se vor asculta şi părţile, se va 
constata numai eşecul negocierilor încercate, fără să se propună alte măsuri. 
Aceasta dacă până luni Guvernul britanic nu-şi schimbă opinia.  

Alaltăieri, P. Boncour a intervenit pe lângă baronul Aloisi, rugându-l ca 
Guvernul italian să facă un gest de supremă conciliere, primind un scurt armistiţiu 
pe frontul abisinian. Ieri refuzul italian a sosit în acelaşi timp cu refuzul abisinian 
în chestiunea negocierilor. 

P. Boncour mi s-a arătat destul de îngrijorat de atitudinea turcă în chestiunea 
Strâmtorilor, ca şi de politica generală a Iugoslaviei. I se pare că vechiul bloc din 
Europa Centrală şi Sud-Orientală este pe cale de dezagregare şi că trebuie 
întreprinse mari sforţări spre reconstituirea lui. 

P. Boncour a ţinut a mulţumi pentru sprijinul ce i-am dat în ultimele şedinţe 
ale Comitetului de 13. 

Antoniade 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Cap Martin, domnului ministru Titulescu; domnului director 
politic; 19.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 94, f. 499–501 

420 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 747, din 18 aprilie 1936, ora 19.00 
Înreg. la nr. 21 814, din 19 aprilie 1936 

Ca urmare la telegrama mea nr. 720268. 
Guvernul turc pune preţ deosebit pe vizita pe care secretarul general al 

Ministerului Afacerilor Străine, ambasadorul Numan Menemencioglu, o va face la 
                                 

268 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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sfârşitul săptămânii viitoare la Bucureşti. El vede în ea ocazia pentru o explicaţie 
sinceră şi completă asupra ansamblului chestiunilor. 

Cercurile conducătoare par doritoare să împrăştie, în spiritul de înţelegere 
reciprocă, ceea ce unii califică cu discreţie aici ca „norul” ivit în relaţiile turco-române.  

Calităţile ambasadorului Numan, încrederea de care se bucură din partea 
tuturor factorilor conducători îl fac să fie considerat ca foarte indicat pentru această 
misiune specială. Vizita ar putea, deci, avea semnificaţia unui gest din partea 
Turciei pentru a nu lăsa lucrurile în starea actuală. 

În chestiunea Strâmtorilor, secretarul general al Ministerului Afacerilor 
Străine va avea sarcina să vă expună toate consideraţiile de formă şi de fond ale 
Turciei şi răspunsurile primite. 

Lăsând la aprecierea Excelenţei Voastre modul de primire a secretarului 
general, menţionez că la Belgrad şi Moscova va fi oaspetele oficial al guvernelor 
respective. Stoiadinović a anunţat aici că aşteaptă cu plăcere vizita lui. 

Contrar primului itinerariu, secretarul general al Ministerului Afacerilor 
Străine nu va mai călători prin Budapesta, ci direct prin Jimbolia, sosind la 
Bucureşti vineri seara, 24 aprilie. Luni dimineaţă, va continua prin Varşovia spre 
Moscova. Este însoţit de directorul cabinetului său. 

În vederea vizitei secretarului general, aş crede şi mai utilă venirea mea la 
Bucureşti. Repet, deci, rugămintea de a fi autorizat telegrafic să plec de aici cu 
unicul vapor săptămânal, la 22 aprilie. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Cap Martin, domnului ministru Titulescu; 19.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 214–215 

421 
SUBSECRETARUL DE STAT AL 

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU,  
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI 

T. nr. 21 806, din 18 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 21 806, din 18 aprilie 1936 

Strict confidenţial, numai pentru informarea dumneavoastră. 
Ministrul Angliei ne-a remis azi un aide-mémoire269 prin care ne aduce la 

cunoştinţă că Guvernul britanic a răspuns notei turceşti relative la Strâmtori în 
sensul următor: 
                                 

269 Vezi documentul nr. 422. 
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Guvernul britanic este de părere că cererea turcească necesită un examen 
minuţios şi că, înainte de a exprima punctul său de vedere, va trebui să consulte 
guvernele Dominioanelor. Totuşi, Guvernul britanic îşi dă socoteală că Guvernul 
turc are dreptul deplin de a supune discuţiei această cerere, pe care o consideră ca o 
dovadă preţioasă a fidelităţii Guvernului turc faţă de principiul că tratatele 
internaţionale nu pot fi modificate printr-o acţiune unilaterală. În consecinţă, 
Guvernul britanic se declară gata a discuta chestiunea în timpul şi în felul ce vor 
conveni mai bine tuturor interesaţilor. 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 212 

422 
LEGAŢIA MARII BRITANII LA BUCUREŞTI  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

N. s. 
Înreg. la nr. 21 804 din 18 aprilie 1936 

Cu prilejul primirii prezentului aide-mémoire, am spus ministrului Angliei: 
1) Că am fost surprinşi, la primire a notei turceşti, că chestiunea înarmării 

Strâmtorilor nu a fost discutată, în prealabil, la viitoarea conferinţă a 
Înţelegerii Balcanice; 

2) Că am înţeles, din convorbirile ce au avut loc la Londra, că această 
chestiune urma să fie pusă la ordinea de zi a viitoarei conferinţe a 
Înţelegerii Balcanice la Belgrad; 

3) Că, evident, există o diferenţă între atitudinea observată de Turcia şi 
aceea pe care au avut-o de curând Germania şi Austria; 

4) Că precedentul creat de Turcia ne dă totuşi de gândit; 
5) Că suntem pe cale de a examina cu minuţiozitate nota turcească. 

18.IV.1936 
Arion 

AIDE-MÉMOIRE 

Le Ministre de Sa Majesté Britannique a l’honneur d’ordre du Principal 
Secrétaire d’État de Sa Majesté des Affaires Étragères de communiquer que le 
Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, après avoir considéré la note 
du Gouvernement turc relative aux Détroits, y a répondu dans le sens suivant: 
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Après avoir pris note de l’assurance du Gouvernement turc que sa demande 
ne s’applique qu’aux clauses militaires de la Convention des Détroits, le 
Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni est d’avis que cette demande 
exige un examen minutieux et qu’il faudra consulter les Gouvernements de Sa 
Majesté dans les Dominions avant d’exprimer son point de vue en détail. 

Néanmoins, le Gouvernement de Sa Majesté se rend compte que le 
Gouvernement turc a le plein droit de soumettre cette demande à la discussion et il 
la considère comme une preuve précieuse de la fidélité du Gouvernement turc au 
principe que les traités internationaux ne peuvent être modifiés par une action 
unilatérale. Le Gouvernement de Sa Majesté se déclare donc prêt à discuter la 
question qui a été posée au temps et dans la manière qui conviendront le mieux à 
tous les intéressés. 

Légation Britannique, 
Bucarest, le 17 avril 1936 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 59, f. 195–196 

423 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 765, din 18 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 22 204/1936 

Imbroglio-ul în care se zbate în ultimele vremuri diplomaţia europeană umple 
de o explicabilă satisfacţie cercurile conducătoare germane. 

La unele personalităţi, chiar de seamă, aceste sentimente îmbracă aspectul 
unei veselii, adeseori, chiar indecentă. 

Această stare de spirit, ce se accentuează în raport direct cu adâncirea 
resentimentelor existente între Anglia şi Franţa, de-o parte, şi Anglia şi Italia, de 
altă parte, creează o atmosferă dintre cele mai primejdioase, prielnică celor mai 
extravagante proiecte. 

Cu toată cenzura şi discreţia, ce tot germanul, în momentele de faţă, se 
socoteşte dator să observe, zvonurile cele mai alarmante îşi iau avânt şi consistenţă 
din ce în ce mai mult în lumea politică şi diplomatică de aici. 

Voi înregistra, în special, unul din cele mai serioase ce am cules în lumea 
presei străine şi care mi-a fost confirmat – cu anumite variante de minimă 
importanţă – şi de colegii mei austriac şi francez. 

Domnul von Ribbentrop pare a fi adus de la Londra impresia că Marea 
Britanie este atât de puţin pregătită pentru orice acţiune războinică, şi opinia 
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britanică este atât de întărâtată împotriva Italiei şi Franţei, încât Germania poate 
îndrăzni orice, în Europa Centrală, fără a se teme de vreo reacţie din partea Angliei. 

Date fiind dificultăţile militare, financiare şi internaţionale în care se zbate 
Italia, starea „pre-revoluţionară” din Franţa, lipsa de coeziune în care s-ar găsi 
Mica Înţelegere, datorită deficienţei iugoslave, şi complicitatea Poloniei, aceleaşi 
cercuri, care au sfătuit pe domnul Hitler să perpetreze actul de la 7 martie în Renania, 
l-ar îndemna azi să profite de lipsa de orientare a politicii europene pentru a realiza 
Anschluss-ul, visul de aur al pan-germanismului. 

Momentul ar fi cu atât mai bine ales cu cât, în momentul de faţă, hitlerismul 
s-a bucura în întreaga Austrie de un prestigiu fără precedent, în vreme ce, acela al 
Franţei şi al Marii Britanii, cel puţin, sunt în serios declin. Recentele descoperiri de 
noi focare naţional-socialiste la Viena, în Tirol, în Carinthia şi chiar în rândurile 
Heimwehr-ului, sunt o dovadă mai mult a reînvierii simpatiilor poporului austriac 
pentru domnul Hitler şi pentru mişcarea pe care acesta o întrupează. 

Metoda pe care aceste cercuri o preconizează ar fi reeditarea, pe o scară mai 
vastă şi după o mai amănunţită pregătire, a loviturii din vara anului 1933. Puciul de 
la Viena ar fi semnalul unei adevărate ridicări în masă toată ţara şi, în special, în 
Austria de Sus, Carinthia şi Salzkammergut. Această mişcare sediţioasă va trebui 
să se termine cu succesul naţional-socialist. 

Instalarea unui guvern „nazi” la Viena ar fi preludiul unui „Gleichschaltung”270, 
echivalentul unui Anschluss nenumit. Orice intervenţie din afară va fi declarată 
dintru început „casus belli” de către Reich, declaraţie care, partizanii acesteia cred 
că ar fi suficientă pentru a potoli orice veleitate italiană sau cehă de imixtiune „în 
afacerile interne ale Austriei”. 

Şi azi, ca şi la 7 martie trecut, elementele ponderate din guvern ca miniştrii 
Armatei, Economiei Naţionale şi de Externe, cunoscând situaţia reală a armatei, a 
economiei şi a relaţiilor exterioare ale Reich-ului, socotesc că o nouă aventură, şi 
încă de o asemenea anvergură, ar putea determina în Europa reacţii neprevăzute, 
capabile să ducă Germania la o catastrofă. 

Şi azi, ca şi în martie, Führer-ul ar fi nehotărât, şovăind între cele două 
concepţii. 

Dacă recitim însă Mein Kampf şi ne reamintim că supremul ideal, imperativul 
categoric al vieţii domnului Hitler este tocmai Anschluss-ul271, suntem în drept să 
ne întrebăm dacă elementele radicale din jurul domnului Hitler nu vor izbuti şi de 
data aceasta să-l convingă că – după cum îmi spunea însuşi ministrul Austriei – 
„fierul trebuie bătut cât este cald” şi că Germania trebuie să profite de această oră 
unică pentru a realiza această importantă etapă în drumul spre reunirea într-o 
singură ţară a tuturor germanilor din Centrul Europei. 

Fără a împărtăşi părerea acestor spirite alarmist, care socotesc că ne găsim în 
ajunul unor evenimente mult mai grave ca acelea din martie trecut, socotesc totuşi, 
                                 

270 Uniformizare (germ.). 
271 Cf. Mein Kampf, 1, p. 1 (n. a.). 
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prelungindu-se la infinit, dezorientarea, ce se constată în câmpul amicilor păcii şi 
încurajează elementele hiperdinamice ce înstăpânesc azi Germania, poate avea, mai 
curând decât se crede, cele mai grave repercusiuni în centrul Europei. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii. 

Comnen 
[Note marginale:] 
Domnului director politic; 21.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 188–191 

424 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 688, din 20 aprilie 1936, ora 15.20 
Înreg. la nr. 22 198, din 21 aprilie 1936 

În timpul vacanţelor Paştelui, majoritatea oamenilor politici părăsind Berlinul, 
activitatea politică şi diplomatică a fost suspendată. 

Azi, luând contact cu cercurile de la Wilhelmstrasse, am constatat o rezervă 
absolută în privinţa evenimentelor formând obiectul discuţiunilor de la Geneva. 
Chestiunea Renaniei este la Londra lichidată şi nimeni nici nu mai vorbeşte despre 
ea. În schimb, mi s-a vorbit cu interes despre chestiunea Strâmtorilor. Gestul 
Turciei a fost primit în Germania cu vădită simpatie, fiind considerat un act de 
revizionism ce aşează şi pe această putere în rândul celor revizioniste. 

Mai mult, în aceleaşi cercuri se colportează cu satisfacţie că demersul turc ar 
fi purtat o serioasă lovitură Înţelegerii Balcanice, producând, mai ales între 
Bucureşti şi Ankara, o tensiune. 

Semnalez Excelenţei Voastre asupra acestei chestiuni şi rezumatul presei cu 
nr. 115272 expediat de acest oficiu departamentului Excelenţei Voastre, la 17 aprilie 
curent. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; La Cap Martin, domnului ministru Titulescu; 21.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 341, f. 136 
                                 

272 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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425 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

[Geneva] 
T. nr. 290, din 20 aprilie 1936 

Potemkin mă roagă să transmit EV următoarele cu privire la demersul turc, 
ştiind nemulţumirile ce aţi arătat faţă de această manifestare. Guvernul sovietic, 
deşi de acord asupra fondului pretenţiilor turce, care i se par justificate, găseşte 
totuşi că demersul este neoportun în situaţia actuală. Litvinov, încă de la Londra, 
rugase pe Tevfik Aras să nu facă nimic înainte de a i se fi transmis avizul 
Guvernului sovietic, pe care avea să-l consulte la întoarcerea sa la Moscova. Fără 
să aştepte acest aviz, Guvernul turc a trimis nota sa puterilor semnatare, 
comunicând-o ambasadorului sovietic din Ankara doar în ajunul trimiterii. Astăzi, 
Guvernul sovietic, deşi jignit de procedeul lui Tevfik Aras, nu poate dezavua în 
public Guvernul turc. De aceea, a răspuns în felul cunoscut la nota sa. Nu e mai 
puţin adevărat că-şi menţine vederile cât despre inoportunitatea acţiunii turce.  

Am făcut lui Eden comunicarea confidenţială cu care m-aţi însărcinat aseară. 
S-a declarat satisfăcut, pricepând punctul nostru de vedere. 

Antoniade 

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 25, f. 58 

426 
SUBSECRETARUL DE STAT AL  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

T. nr. 22 046, din 20 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 22 046, din 20 aprilie 1936 

Ministrul Iugoslaviei mi-a făcut astăzi următoarea comunicare pentru 
dumneavoastră din partea Guvernului său: 

„Krofta m-a informat că consideră că Protocolul Titulescu-Jeftić, din 25 martie 
1935, nu este valabil pentru că Beneš nu l-a semnat. Pe de altă parte, există un alt 
Protocol Titulescu-Beneš, din 26 martie 1935. Dat fiind că acesta nu-mi este cunoscut, 
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convorbirile între Statele noastre Majore îmi par imposibile înainte de a se preciza 
exact ceea ce este valabil şi nevalabil din aceste două protocoale”. 

Am replicat imediat ministrului Iugoslaviei că nu există decât un proces-
verbal, din 25 şi 26 martie 1935, semnat la Belgrad de dumneavoastră şi Jeftić, cu 
stipulaţia: „sub rezerva acordului lui Beneš”. Că dumneavoastră aţi plecat la 
Bratislava, unde Beneš şi-a dat acordul şi l-a semnat. În consecinţă, nu există două 
protocoale, dintre care unul semnat cu Jeftić şi altul cu Beneš, ci un singur proces-
verbal semnat de dumneavoastră, Jeftić şi Beneš. Am arătat surprinderea mea şi am 
subliniat faptul că de la 9 aprilie avem abia astăzi un răspuns ca cel de mai sus. Am 
adăugat că propunerea de convocare a reprezentanţilor Statelor Majore mi-a fost 
făcută de Iugoslavia tocmai ca aplicare a procesului-verbal din 25 şi 26 martie 1935.  

Propunerea iugoslavă lua din acest proces verbal numai ipoteza reîntoarcerii 
Habsburgilor, când el conţine şi ipoteza Habsburgilor şi ipoteza denunţării unilaterale a 
clauzelor militare de către Ungaria. 

Am dat în mână ministrului Iugoslaviei copia procesului verbal spre a îl 
vedea personal. 

Am comunicat din nou ministrului Iugoslaviei declaraţiile clare şi precise ce 
v-au fost făcute la Geneva de către ministrul Cehoslovaciei, Kunzel Jizerski, din 
partea Guvernului său şi cuprinse în telegrama dumneavoastră nr. 88273. 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 338–339 

427 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 737-3, din 20 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 24 334/1936 
Strict confidenţial. 

Influenţa germană în Turcia 

Domnule Ministru, 

Influenţa pe care, sub diferite forme şi prin felurite mijloace, Germania o 
exercită în toate domeniile vieţii publice turceşti se impune din ce în ce mai mult 
atenţiei. Ea a ieşit cu mai mare putere în relief cu ocazia crizei internaţionale 
provocate de denunţarea unilaterală de către Germania a Tratatului de la Locarno şi 
                                 

273 Vezi documentul nr. 395. 
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a reocupării zonei demilitarizate de pe Rin. Atitudinea rezervată a Guvernului turc 
faţă de gestul german şi de consecinţele lui posibile, grija aproape febrilă din 
primele zile ale crizei de a evita orice declaraţie sau schimb care ar fi indispus 
Germania sau ar fi putut angaja Turcia dincolo de o condamnare pur formală a 
repudierii unilaterale a Tratatului de la Locarno, spiritul neutru, dacă nu chiar 
favorabil Germaniei, al comentariilor presei, au pus brusc într-o lumină crudă 
această influenţă şi au dat chestiunii o actualitate politică. Dacă Franţa a luat 
lucrurile ca un prilej de serioase reflecţii, Uniunea Sovietelor nu a scăpat un 
moment pentru a-şi manifesta neplăcerea prin discursul ambasadorului Karahan, 
transmis de mine la timp (vezi raportul nr. 516274, din 18 martie 1936). 

Mai mult decât oricând este necesar să cunoaştem cauzele, mijloacele şi 
formele influenţei germane în Turcia. 

Consideraţii generale 

Dacă înfrângerea Imperiului otoman în 1918, ocupaţia interaliată şi revoluţia 
naţionalistă au rupt vechile legături politice turco-germane şi au dislocat Germania 
din poziţia ei dominantă aici. Efortul pentru recâştigarea – sub altă formă şi prin 
alte mijloace – a influenţei ei a început imediat după Pacea de la Lausanne şi 
sfârşitul operaţiunii interaliate. 

Bunele relaţii ruso-germane dinaintea venirii la putere a regimului hitlerist, 
de-o parte, amintirea relaţiilor trecute, pe de alta, au favorizat noua ofensivă 
economico-culturală. 

Adaptându-se situaţiei cu abilitatea ei caracteristică, utilizând toţi factorii ce-i 
puteau servi, cultivând relaţii, culegând informaţii, acordând avantaje, Germania 
este dintre toate statele străine acela care a ştiut să tragă cele mai multe foloase din 
politica naţională a Turciei noi. Sacrificând tot ce trebuia sacrificat din concesiile 
industriale şi comerciale, din avantajele financiare ce deţinea, Reich-ul a izbutit să 
compenseze aceste pierderi inevitabile prin avantaje noi. 

Cu toată influenţa politică ce deţine, Rusia, fie că nu a măsurat din vreme 
riscurile, fie că, absorbită de reconstrucţia internă, nu putea opune în Turcia o 
serioasă concurenţă Germaniei, a asistat pasivă la această infiltrare. Abia în ultimii 
trei ani ea a început să intre în concurenţă cu Germania, fără nici un succes 
apreciabil. La vasta reţea de specialişti germani, la volumul important al schimburilor 
comerciale turco-germane, Rusia nu a opus decât acordarea unui credit de 8 
milioane dolari aur pentru finanţarea planului turc de industrializare, împrumut 
rambursabil fără dobândă în 20 de ani, instalarea combinatelor textile de la Kayzeri 
şi trimiterea unor specialişti industriali şi aeronautici.  

Este drept că astăzi se vorbeşte de un nou împrumut sovietic pentru 
furnizarea de armament. Nu e mai puţin adevărat însă că Uzinele Krupp negociază 
livrarea pe credit până la concurenţa de 10 milioane de lire turceşti a instalaţiilor 
metalurgice necesare Turciei. 
                                 

274 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Aş merge prea departe dacă aş atribui preşedintelui Atatürk şi colaboratorilor 
săi imediaţi sentimente germanofile. Independenţa manifestată de actualul 
preşedinte în timpul războiului mondial faţă de tendinţele germane de dominaţie 
este bine cunoscută. Nu se poate însă vorbi în prezent nici de vreo ostilitate 
împotriva Germaniei din partea conducătorilor Turciei. 

Geloşi de independenţa economică a ţării faţă de toate statele, ei nu admit 
reînvierea vechilor metode cvasicoloniale utilizate de străini pe vremea Imperiului 
otoman. Ei doresc utilizarea ştiinţei şi experienţei lor pentru modernizarea ţării şi 
formarea elementelor naţionale apte pentru conducere. Cum prestigiul tehnicii şi 
ştiinţei germane a rămas intact pentru ei, şi cum specialiştii germani sunt cei mai 
uşor de obţinut şi cei mai adaptabili condiţiilor de viaţă din Orient, ofertele 
Guvernului se îndreaptă, de cele mai multe ori, către ei. Dacă nu se poate vorbi de 
germanofilie politică la şeful statului şi la preşedintele Consiliului, numeroşi sunt 
însă ofiţerii superiori, funcţionarii, profesorii şi artiştii care, datorită educaţiei şi 
vechilor relaţii, au păstrat simpatii pronunţate pentru Germania. 

Neavând înrâurire imediată asupra politicii, ei se mulţumesc să-şi manifeste 
preferinţele în sfera lor de acţiune. 

De altfel, Germania e prea abilă spre a mărturisi scopuri politice imediate. Ea 
tinde deocamdată să lege Turcia în domeniul economic şi cultural. Acţiunea 
aceasta cu scadenţă mai îndepărtată nu e lipsită de avantaje imediate: asigurarea 
unui amplu debuşeu pentru specialiştii şi produsele ei şi posibilitatea de a pătrunde, 
prin agenţi postaţi pretutindeni, în toate tainele vieţii statului turc. 

O vastă şi densă reţea de agenţi germani acoperă, sub ochii vigilenţi ai 
ambasadei şi consulatelor germane, întreaga Turcie. După cum voi arăta, ei se 
găsesc pretutindeni în toate ministerele, în armată şi marină, în întreprinderile 
comerciale, în exploatările industriale şi în învăţământ. 

Revirimentul produs în relaţiile ruso-germane odată cu instalarea regimului 
hitlerist nu a adus în această privinţă nicio schimbare. Dimpotrivă, influenţa 
economică şi culturală a Germaniei a progresat vertiginos, ajungând astăzi să 
stăpânească cu totul piaţa turcă şi viaţa intelectuală a Turciei. Înainte de a intra în 
amănunte, menţionez aici că, în ultimul an, Germania a dezvoltat în aşa măsură 
schimburile ei cu Turcia încât nu numai că ocupă primul lor în ordinea statelor 
importatoare şi exportatoare, dar volumul afacerilor ei în Turcia este mai mare 
decât al tuturor celorlalte state la un loc. Schimburile cu Germania reprezintă 
aproape 55% din totalul comerţului exterior al Turciei. Că această hegemonie 
economică trebuie să influenţeze atitudinea politică a Turciei şi poate da loc la 
surprize în viitor este evident. Turcia va ezita în orice împrejurare să sacrifice cel 
mai important client şi pe cel mai bun furnizor. 

În învăţământ, situaţia nu e mai puţin izbitoare. În timp ce vechile aşezăminte 
şcolare franceze sunt în dureros regres şi condamnate la o lichidare înceată, 
germanii au reuşit să pătrundă în însuşi învăţământul turcesc. Universitatea din 
Istanbul este astăzi aproape în egală măsură o universitate germană ca şi una turcă, 
aproape toate catedrele fiind dublate de profesori germani. Marea Şcoală superioară 
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de agricultură, tehnologie şi medicină veterinară din Ankara este exclusiv condusă 
de profesori germani. Marile clinici şi spitale din Istanbul şi Ankara, institutele de 
cercetări au în fruntea lor numai specialişti germani. Aceeaşi e situaţia 
conservatoarelor de muzică, etc. 

Celelalte state nu opun decât foarte puţin acestei armate de exponenţi ai 
germanismului, la care se adaugă un număr însemnat de evrei germani emigraţi din 
Germania şi angajaţi aici. Franţa a plasat câţiva experţi financiari, angajaţi pe 
termene foarte scurte. Voi expune mai jos cauzele acestei stări de lucruri şi felul 
cum ea e privită de diferitele state. 

Influenţa germană în armata turcă 

Dacă în general ca aliaţi şi vecini ai Turciei, situaţia aceasta nu ne poate fi 
indiferentă, aspectul cel mai important pentru noi este influenţa germană în armata 
turcă. 

Încep, de aceea, cu ea. 
Trebuie recunoscut că, spre deosebire de situaţia din perioada premergătoare 

războiului mondial, când armata turcă era condusă de o numeroasă misiune militară 
germană în frunte cu generalul Liman von Sanders, conducerea armatei turce de azi 
este în mâini turceşti. Şeful suprem, mareşalul Fevzi, personalitate puternică, se 
bucură, alături de preşedintele Atatürk, şi mai mult încă decât preşedintele 
Consiliului, Ismet Inönü, de cea mai mare autoritate în stat. Inaccesibil privirilor 
publicului şi corpului diplomatic, el este socotit ca succesor eventual al lui Kemal 
Atatürk. Adept al doctrinelor şi metodelor militare germane, generalissimul armatei 
turceşti este considerat în multe cercuri ca având şi sentimente politice 
filogermane. Nu pot afirma cu certitudine în ce măsură acest lucru corespunde 
realităţii. 

Nu e mai puţin adevărat însă că un însemnat număr de specialişti germani, 
militari sau civili, continuă să ocupe posturi importante în diverse organe ale 
apărării naţionale, şi numărul tinde, din ce în ce mai mult, să crească. Numai în 
aviaţie se află un anumit număr de instructori francezi. 

Dau mai jos, aşa cum mi-a fost pusă la dispoziţie de ataşatul militar francez, 
colonelul Courson, lista specialiştilor militari germani identificaţi până acum. 

Rezultă din ea că instructorii germani ţin sub controlul lor învăţământul 
şcolilor militare, Academia de Război, şcolile de artilerie şi infanterie, marina şi 
industria de război. 

A. Armata de uscat 
I. Şcoala de Stat Major de la Yildiz (Istanbul): 

Generalul von Mittelberger – profesor de tactică şi strategie; 
Colonel în retragere Ritter von Füchtbauer – profesor de tactică şi strategie; 
Maior Braun – profesor de tactică şi strategie; 
General Schickfuss – profesor de istorie militară; 
Intendent Rukovaki Gunz – profesor la Şcoala superioară de intendenţă; 
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Oberregierungsrat dr. Scumart – profesor de drept internaţional; 
Domnii Oser, Strauch, Schrumm – profesori civili de limba germană; 

II. Şcoala de artilerie şi şcoala de tir a artileriei: 
Lt.-colonel Hoffman, care predă cursuri în aceste două şcoli, a terminat 
contractul său la sfârşitul anului 1934 şi nu a fost înlocuit până astăzi. 
Este vorba să se angajeze din Germania un general pentru acest post. 

III. Şcoala de tir a infanteriei: 
Lt.-colonel von Höfl, instructor de mai mulţi ani, s-a înapoiat în 
Germania în noiembrie 1935. Statul Major turc este în tratative pentru 
angajarea unui alt instructor german. 

B. Marina 
I. Şcoala de Stat Major de la Yildiz (Secţia marinei): 

Contraamiral von Arnault de la Perrière este, în acelaşi timp, consilier 
al Subsecretariatului de Stat al Marinei; 
Contraamiral von Wielfinf; 
Căpitan de fregată Raymond von Weissbach; 

II. Şcoala navală de la Halki: 
Inginer mecanic Hellerv; 

III. Marina de război: 
Căpitan de corvetă Valentiner, pentru submarine; 
Weissman, specialist de torpile şi de mine; 
Dittman, inginer pe bordul cuirasatului „Yavuz” (fost „Goeben”); 

C. Serviciul cartografic 
Trei specialişti civili. 

D. Fabrici militare 
Zece ingineri şi mai mulţi meşteri la uzinele de la Kirik Kale (cartuşe, 
obuze, grenade, puşti); 
Doi ingineri la fabrica militară de la Zeytun Burnu (Istanbul);. 
Patru ingineri (Vegard, Eppenstein, Baxder, Wilbrandt) au fost angajaţi 
în cursul anului 1935 de către Ministerul Economiei Naţionale, de care 
ţine industria, în calitate de consilieri tehnici. 

Este imposibil ca aceşti profesori şi instructori germani la şcolile superioare 
militare în care se elaborează doctrina de război a Turciei să nu fie iniţiaţi în toate 
tainele militare şi politice, atât de greu accesibile altora. Problemele militare de stat 
major nu pot fi studiate decât pe baza cunoaşterii angajamentelor politice şi, 
îndeosebi, pe aceea a sprijinului şi adversarilor pe care Turcia poate conta. 

Această iniţiere a ofiţerilor germani angajaţi la şcolile militare, în secretele 
armatei turceşti a dispensat până acum câtva timp Germania de a numi un ataşat 
militar pe lângă Ambasada din Ankara. Abia zilele acestea postul de ataşat militar a 
fost înfiinţat. 
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Influenţa germană în administraţia turcă 

Pentru ameliorarea şi modernizarea administraţiei turceşti, care nu dispune 
încă de un corp de funcţionari superiori suficient adaptaţi tuturor problemelor 
tehnice, Guvernul turc a angajat în anii din urmă, pe termen mai lung sau mai scurt, 
un însemnat număr de experţi străini, îndeosebi la Ministerele Economiei 
Naţionale, Igienei, Agriculturii, Lucrărilor Publice. Numărul lor este greu de 
determinat. Ceea ce este sigur însă e că aceşti experţi sunt suficienţi pentru ca 
nimic din activitatea economică a Turciei, din posibilităţile de punere în valoare a 
obligaţiilor ei să nu scape privirii lor. 

Planurile noului oraş Ankara, ale principalelor clădiri publice, planurile de 
sistematizare ale altor oraşe, ş.a. au fost elaborate de arhitecţi germani. Tehnica 
germană se bucură de cel mai mare prestigiu şi, ori de câte ori este vorba de a 
recurge la un concurs din afară, administraţia turcă se adresează Germaniei. Un 
expert german, von der Porten, reorganizează porturile şi navigaţia turcă, alţi 
experţi germani se ocupă de studiul bogăţiilor subsolului, etc. 

Puţine sunt excepţiile: 1-3 experţi francezi la Ministerul de Finanţe, 1 suedez 
la telefoane şi alţi câţiva. 

Influenţa germană nu se opreşte aici. Mulţi funcţionari superiori şi-au făcut 
studiile în Germania şi sunt căsătoriţi cu germane. Acesta e cazul directorului 
presei din Ministerul de Interne, domnul Vedat Tör, şi al subdirectorului presei, 
Burhan Belge, ambii cunoscuţi pentru sentimentele lor filogermane. 

Influenţa culturală 

Pe lângă faptul că mulţi dintre studenţii turci, admişi să-şi facă studiile în 
străinătate, pleacă în Germania, întregul învăţământ superior turc a încăput de 
câţiva ani pe mâini germane. Dacă influenţa franceză, atât de puternică odinioară 
prin şcolile elementare şi secundare catolice ale congregaţiilor, este în sensibilă 
scădere din cauza dificultăţilor continue cu care au de luptat aceste aşezăminte, 
dacă cunoscutul colegiu american Roberts College întâmpină aceleaşi greutăţi, 
dacă la însuşi vechiul şi vestitul Liceu de stat de la Galatasaray limba şi profesorii 
turci au luat în apreciabilă măsură locul limbii şi profesorilor francezi de altădată, 
Germania a reuşit să-şi instaleze influenţa în toate instituţiile superioare de 
învăţământ ale statului turc. 

A fost o grea lovitură dată influenţei tradiţionale franceze când Guvernul turc 
s-a hotărât acum câţiva ani să reorganizeze Universitatea din Istanbul, angajând în 
acest scop un număr de profesori germani. Obligaţi să înveţe limba turcă şi să 
predea după un anumit timp cursurile în această limbă, aceşti profesori sunt şi 
rămân totuşi reprezentanţi ai ştiinţei germane. Tot tineretul studenţesc este supus 
influenţei lor, orientat către ştiinţa şi literatura germană. Învăţarea limbii germane 
este indispensabilă pentru cei mai mulţi dintre studenţi. 

La profesorii angajaţi la început s-au adăugat o serie de profesori evrei, obligaţi 
să părăsească Germania. Şi aceştia rămân însă propagandişti involuntari ai Germaniei. 
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La marea Academie de agricultură şi medicină veterinară din Ankara, toate 
catedrele şi institutele sunt ocupate de germani. Biblioteca Academiei, cea mai 
importantă din Ankara, este o donaţie a Reich-ului şi, bineînţeles, bibliotecarul e 
tot german. Studiul limbii germane e obligatoriu pentru toţi studenţii. 

Tot astfel stau lucrurile şi la Conservatorul de Muzică din Ankara, organizat 
de compozitorul german Hindemith şi condus de un director şi de profesori germani. 

Noul teatru municipal din Istanbul va fi construit de arhitectul german Poelzig, 
iar organizarea a fost încredinţată unui regizor german. 

Aş putea continua exemplele: la Istanbul, singura librărie franceză, mare ce e 
drept, este sucursala Casei Hachette. Alături de ea există trei librării germane. 

Fapt e că întregul tineret ce va ieşi din şcolile superioare turceşti în această 
perioadă va fi orientat spre ştiinţa germană, va căuta în cărţi germane completarea 
învăţăturii şi va fi pătruns de superioritatea produselor germane. 

Influenţa economică 

Am arătat în introducere că, prin eforturile sale intense şi graţie acordului de 
clearing încheiat anul trecut, Germania a ajuns să ocupe locul întâi printre clienţii 
Turciei. Ea absoarbe singură mai mult de jumătate din totalul exportului turcesc. 
Lista mărfurilor cumpărate de Germania pe piaţa turcă îmbrăţişează totalitatea 
produselor exportabile turceşti, cu excepţia, poate, a cărbunilor. De la fructe 
proaspete şi uscate, până la cereale, tutun şi materii prime necesare fabricării 
armamentului (crom, mangan, cupru, plumb, etc.), Germania cumpără din Turcia 
cantităţi considerabile. Deşi toate produsele turceşti sunt scumpe, preţurile fiind 
superioare celor mondiale, germanii acceptă să plătească aceste preţuri dintr-un 
triplu motiv: 1) Ei înţeleg să facă un sacrificiu pentru a atinge scopurile lor politice; 
2) Ei compensează diferenţele vânzând tot scump Turciei produsele lor industriale; 
3) Ei plătesc mărfurile turceşti în mărci prin clearing în loc de devize libere, cum ar 
fi obligaţi să plătească pe alte pieţe. Se pare că importul german din Turcia 
depăşeşte chiar nevoile pieţei germane. Aşa cum proceda şi cu produsele româneşti, 
Germania scurge surplusul, prin reexport, în alte ţări, procurându-şi astfel devize libere. 

Pe lângă schimburile obişnuite de mărfuri, Germania încearcă şi operaţiuni de 
finanţare pentru furnituri de armament şi de echipament industrial către statul turc. 
Astfel, Uzinele Krupp au oferit de curând Turciei un credit de 10 milioane lire 
turceşti (circa 1 miliard lei) pentru a instala uzine de fontă şi oţel, prevăzute de 
planul de industrializare turc. Această politică dă Germaniei un prestigiu şi un 
ascendent pe care ea va căuta să-l exploateze politic atunci când ocazia se va oferi. 
Chiar cu ocazia denunţării Convenţiei de la Locarno, atunci când s-a vorbit de 
sancţiuni împotriva Germaniei, Turcia s-a grăbit să asigure Reich-ul că nu e 
dispusă să compromită exportul ei prin participarea la sancţiuni. 

Situaţia şi atitudinea celorlalte puteri faţă de influenţa germană 

Faţă de aceste constatări, am căutat să aflu punctul de vedere al diferitelor puteri 
interesate şi situaţia lor în raport cu ofensiva economico-culturală germană în Turcia. 
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Franţa 

Observatorii francezi privesc situaţia cu vădită îngrijorare, îndeosebi sub 
raportul cultural. Regresul instituţiilor şcolare franceze şi penetraţia influenţei 
germane în şcolile superioare turceşti e unul din faptele ce preocupă serios 
Ambasada Franţei. Pentru cine cunoaşte rolul covârşitor pe care Franţa l-a avut 
până acum în viaţa culturală a Levantului, lucrul e uşor de înţeles. În special 
„germanizarea” Universităţii din Istanbul a fost dureros resimţită. Pe cât sunt 
informat, Ambasada Franţei tinde să consolideze şi să dezvolte influenţa franceză 
cel puţin în şcolile secundare de stat, în genul Liceului Galatasaray. Cât despre 
şcolile congregaţiilor catolice, Franţa, deşi continuă a lupta pentru menţinerea lor, e 
conştientă că ele sunt condamnate a dispărea mai curând sau mai târziu. 

În ce priveşte domeniul economico-financiar, ea a făcut un serios efort pentru 
a dezvolta schimburile cu Turcia. Ca şi pe celelalte pieţe balcanice şi orientale, 
structura însăşi a economiei franceze o împiedică însă, sub sistemul actual de 
clearinguri, a intra în concurenţă cu Germania. În schimb, Franţa contează încă, cu 
drept cuvânt, pe puterea ei financiară, ca una ce deţine cea mai mare parte din 
titlurile datoriei externe turceşti. 

Conştientă de inconvenientele ce decurg din prezenţa ofiţerilor germani în şcolile 
superioare militare din Turcia, Franţa nefiind aliata Turciei, nu-şi vede dreptul şi 
posibilitatea de a interveni. Nu trebuie uitat că Franţa a fost aceea care, pentru motive 
explicate de altfel, a ezitat să încheie acum trei ani un pact de asistenţă cu Turcia. 

Trebuie, în fine, să amintesc că lipsa experţilor francei în Turcia se datorează 
şi dificultăţii cu care aceştia se decid să accepte angajamente temporare în Orient. 
Mai temători faţă de riscuri şi de dificultăţile vieţii în Orient, mai exigenţi în unele 
privinţe, francezii se găsesc prin aceasta în inferioritate faţă de germani. Pe de altă 
parte, surplusul de specialişti francezi găsesc întrebuinţare în propriile colonii, ceea 
ce nu e cazul germanilor. 

Anglia 

Nefiind ostilă Germaniei, considerând, pe de altă, parte că anumite zone de 
influenţă economică trebuie concedate acesteia, neavând interese economice 
pronunţate în Turcia, Anglia nu vede, cel puţin deocamdată, în situaţia expusă un 
inconvenient politic pentru ea şi cu atât mai puţin unul economic. Politica ei 
comercială în Turcia se reduce la schimburi normale sau chiar voit comprimate. De 
asemenea, ea nu socoteşte necesar un efort cultural în Levant, afară de ţările supuse 
direct mandatului ei. Dacă în Egipt influenţa ei culturală e atât de redusă, cum ar fi 
ea mai mare în Turcia? În rezumat, Anglia este indiferentă, dacă nu chiar 
favorabilă, influenţei economico-culturale a Germaniei în această ţară. 

Italia 

Pentru Italia, piaţa turcă joacă un rol de primă importanţă. Nu e îndepărtată 
vremea când ea deţinea primul loc în comerţul exterior turcesc. Teritoriul turc este 
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considerat ca un debuşeu firesc al produselor italiene, după cum Turcia se 
consideră ca furnizor natural al Italiei. Sancţiunile au întrerupt însă dezvoltarea 
naturală a schimburilor italo-turce şi au facilitat şi mai mult politica economică a 
Germaniei. Concurenţa va reîncepe probabil din nou după încetarea sancţiunilor. 
Pentru moment, Italia e nevoită să observe lucrurile. 

Din punct de vedere politic, ea e, desigur, mai preocupată în prezent de 
ascendentul câştigat aici de Anglia şi de reala apropiere turco-britanică decât de 
consecinţele posibile ale influenţei economice germane. 

URSS 

Am lăsat la urmă Sovietele, desigur, mai interesate decât orice alt stat în 
chestiunea ce face obiectul prezentului raport. M-am întreţinut de mai multe ori pe 
larg cu ambasadorul Karahan asupra acestui subiect şi cred a putea defini astfel 
punctul de vedere sovietic: adânc convinse de soliditatea legăturilor politice turco-
ruse, Sovietele urmăresc cu atenţie şi vigilenţă chestiunea, dar nu sunt neliniştite. 

Rusia doreşte şi are interes ca Turcia să-şi modernizeze şi să-şi amelioreze 
aparatul de stat şi economia generală. Ea recunoaşte că, pentru aceasta, Turcia are 
nevoie de specialişti străini. Nedispunând de un număr suficient de specialişti 
pentru nevoile ei proprii, Rusia nu-i poate pune la dispoziţia Turciei. Pe de altă 
parte, limba şi, mai ales, diferenţa de regim social constituie un obstacol pentru 
angajarea de experţi ruşi. Nu trebuie, într-adevăr, să uităm că, cu toată prietenia 
dintre cele două ţări sau poate tocmai din cauza acestei prietenii, atât Rusia, cât şi 
Turcia evită angajarea de experţi ruşi care ar putea fi consideraţi ca propagandişti 
comunişti. În fine, Sovietele recunosc capacitatea experţilor germani, de care şi ele 
au uzat până acum ceva timp, precum şi dificultatea de a găsi, în condiţii egale, 
experţi francezi sau englezi. 

Toate aceste explicaţii mi-au fost oferite de însuşi ambasadorul Karahan. 
Asemănătoare e concepţia Sovietelor în ce priveşte schimburile comerciale 

turco-germane. Moscova recunoaşte că Turcia trebuie să-şi vândă produsele acolo 
unde găseşte cumpărător. Cum Rusia nu poate nici absorbi produsele de export 
turceşti, nici furniza produsele industriale de care turcii au nevoie, ea nu vede 
posibilitatea de a se opune dezvoltării schimburilor economice germano-turce. 

Îndată însă ce e vorba de influenţa politică şi militară, lucrurile se schimbă. 
Sovietele nu văd cu ochi buni prezenţa ofiţerilor germani în şcolile militare turceşti 
şi lucrează, desigur, discret pentru îngrădirea influenţei acestora. Pe de altă parte, 
Rusia a fost extrem de atentă la reacţiile binevoitoare Germaniei ce s-au produs în 
Turcia cu ocazia denunţării Acordului de la Locarno. Intervenţia fermă a lui 
Karahan prin cunoscutul său discurs a constituit o semnificativă demonstraţie. 

Hotărâtă să nu piardă terenul, Rusia veghează asupra evoluţiei. Ea dispune de 
toate mijloacele diplomatice şi extra-diplomatice necesare. Cât timp lucrurile merg 
cum trebuie, ea nu are interes să stingherească Guvernul turc în dispoziţiile pe care 
le socoteşte necesare. 
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De altfel, astăzi, când Turcia, prin ridicarea chestiunii înarmării Strâmtorilor, 
a adus cel mai mare serviciu Sovietelor, ar putea oare acestea să fie neliniştite sau 
nemulţumite? 

Şi cine ştie dacă pentru Moscova dezvoltarea legăturilor turco-germane nu 
constituie, cu toate aparenţele contrarii, poarta lăsată deschisă în vederea unei 
eventuale reconcilieri cu Reich-ul? 

Îmi amintesc cuvintele pe care domnul Tevfik Rüstü Aras mi le-a spus în mai 
1935: „Dacă o înţelegere ruso-germană va deveni necesară şi posibilă în viitor, 
Turcia ar fi aceea care ar servi drept factor de legătură”. 

Filotti 

AMAE, Fond 71 România, vol. 232, f. 299–315 

428 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Cap Martin 
T. nr. 100, din 21 aprilie 1936, ora 08.20 
Înreg. la nr. 22 260, din 21 aprilie 1936 

Ca răspuns la telegrama Domniei Voastre, nr. 22 046275.  
Rog a face ministrului Iugoslaviei comunicarea următoare: „Am în mâna mea 

procesul verbal pe care vi l-a arătat domnul Savel Rădulescu purtând peste 
semnătura domnului Jeftić şi a mea pe aceea a domnului Beneš. Vi-l voi arăta la 
înapoierea mea. Aceasta trebuie să pună capăt oricărei neînţelegeri, confuzia 
trebuie să provină din faptul că domnul Beneš a fost mai sever decât domnul Jeftić 
şi mine în redactarea textului şi că a propus, în afară de mobilizarea armatei pentru 
trecerea frontierei atât în cazul Habsburgilor, cât şi în cazul repudierii unilaterale a 
clauzelor militare ale textului, încă două condiţii: 1) rechemarea miniştrilor Micii 
Înţelegeri de la Viena şi de la Budapesta; 2) blocusul din toate punctele de vedere 
pentru traficul de persoane şi bunuri ale Austriei şi Ungariei. Aceste trei acte 
trebuie să fie concomitente, spune redactarea propusă de domnul Beneš. Cum 
aceste acte sunt implicate în mobilizare, căci nu se poate mobiliza şi să-ţi laşi 
miniştrii în ţările contra cărora mobilizăm, nici să facă comerţ cu ţările contra 
cărora mobilizăm.  
                                 

275 Vezi documentul nr. 426. 
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Savel Rădulescu a avut dreptate să spună că nu există decât un proces-verbal, 
acela din 25 şi 26 martie, semnat de mine şi de Jeftić, pentru că pe acest protocol s-
a adăugat şi semnătura lui Beneš şi cele două condiţii suplimentare, dar repet, 
implicate în mobilizare: rechemarea miniştrilor şi blocusul. Statele Majore pot, 
deci, să se ocupe de pe acum şi de mobilizarea împotriva Habsburgilor şi de 
mobilizarea împotriva Ungariei, în caz de repudiere a clauzelor militare, acest lucru 
fiind solemn acceptat de toate cele trei state ale Micii Înţelegeri. 

Nu numai că Cehoslovacia ne-a dat cele mai ferme asigurări, prin ministrul 
Kunzel Jizerski, şi cuprinse în telegrama mea nr. 88276, dar din telegrama 
ministrului nostru de la Praga trimisă cu nr. 21 066277, rezultă că domnul Krofta s-a 
mirat că am mai simţit nevoia să-i cer o asemenea asigurare dat fiind protocolul 
indicat. După aceste explicaţii sper că a venit momentul să terminăm cu discuţiile 
şi să intrăm într-o epocă de realizări pozitive”. 

Titulescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 353–354 

429 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 501, din 21 aprilie 1936, ora 14.30 
Înreg. la nr. 22 286, din 22 aprilie 1936 
Confidenţial. 

Dintr-o lungă conversaţie cu Chambrun, care a văzut pe Mussolini la 17 
aprilie, reţin informaţiile şi impresiile următoare: 

1) Şeful Guvernului italian are certitudinea că sancţiunile nu mai pot fi 
agravate. Pare, totodată, provizoriu, resemnat cu privire la sancţiunile 
existente. 

2) A reafirmat lui Chambrun dorinţa sa de a rămâne în Ligă şi în frontul de 
la Stresa. Devenit mic capitalist, din proletar, prin cucerirea Abisiniei, 
Ducele a declarat ambasadorului că va fi cel mai conservator dintre 
membrii Ligii, după terminarea conflictului. 

                                 
276 Vezi documentul nr. 395. 
277 Vezi documentul nr. 404. 
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3) Mussolini s-ar fi arătat înţelegător faţă de interesele engleze, conştient 
de marea forţă a Imperiului britanic şi doritor de a menaja prestigiul 
Angliei. Această atitudine dă ambasadorului speranţa că un acord între 
Italia şi Anglia va deveni posibil. 

4) Întrebat de Chambrun ce urmare înţelege să dea Protocoalelor adiţionale de 
la Roma, şeful Guvernului a răspuns că în situaţia actuală nu poate 
întreprinde nicio acţiune, dar că imediat ce sancţiunile vor fi ridicate 
este dispus să reia firul negocierilor întrerupte.  

5) Cu acest prilej, ambasadorul Franţei a socotit util să atragă atenţia 
Ducelui asupra posibilităţii unei agresiuni germane contra Cehoslovaciei, a 
identităţii de interese între Praga şi Viena faţă de Reich şi să-i trezească 
interesul pentru apărarea Cehoslovaciei, ceea ce ar determina, implicit, 
o apropiere a Italiei de Mica Înţelegere. Deşi nu a obţinut un răspuns, 
Chambrun îşi promite să continue această acţiune pe care a început-o 
din proprie iniţiativă. El ţine ca ea să fie cunoscută deoarece m-a rugat 
să informez şi pe colegul meu cehoslovac. 

6) În fine, întrebând pe Chambrun ce consecinţă au zvonurile care circulă 
la Roma despre o acţiune a Vaticanului în conflictul italo-abisinian, 
bazată pe audienţa lui Mgr. Maglione la Flandin şi a ministrului Franţei 
la Vatican, la Monsegniorul Pacelli, mi-a răspuns că nu este vorba de 
niciun fel de mediere sau alt demers concret. După informaţiile 
colegului său de pe lângă Sfântul Scaun, Vaticanul are în acest domeniu 
o politică binevoitoare faţă de Italia, dar ezitantă şi timidă, care nu a 
depăşit niciodată domeniul dezideratelor şi îndemnurilor. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică; 22.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 143–145 

430 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 502, din 21 aprilie 1936, ora 14.35 
Înreg. la nr. 22 288, din 22 aprilie 1936 

Dintr-o convorbire pe care Stein, ambasadorul URSS, a avut-o înainte de 
sărbători cu Mussolini şi care a avut, în principal, de obiect raporturile de presă 
dintre Italia şi Soviete, reţin: 
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Şeful Guvernului a constatat o ameliorare în raporturile italo-ruseşti şi s-a 
declarat satisfăcut de cuvântarea lui Litvinov la sesiunea Consiliului Societăţii 
Naţiunilor din Londra. 

Italia îşi menţine atitudinea de pasivitate în chestiunea renană. „Nu pot fi în 
acelaşi timp şi criminal”, a spus Ducele. Dacă se vor ridica sancţiunile, Italia este 
gata a contribui la păstrarea ordinii europene. 

Între timp, raporturile italo-germane sunt corecte. Chestiunea Austriei şi 
numeroase alte chestiuni separă încă cele două ţări. Mussolini a afirmat că doreşte 
menţinerea solidarităţii occidentale. O apropiere cu Germania nu corespunde 
dorinţelor sale. Dar o asemenea eventualitate nu poate fi neglijată. În caz când se 
renunţă la punctul de vedere italian la Paris şi la Londra, se impune Italiei această 
soluţie. 

Dintr-o altă sursă italiană, ambasadorul URSS a aflat că, în curând, mai mulţi 
generali din Reichswehr ar urma să vină la Roma. Informaţia ar fi foarte 
semnificativă, dar ea comportă confirmare. 

În fine, la o întrebare a lui Stein, şeful Guvernului a răspuns că nu are intenţia 
şi nu a făcut în timpul din urmă niciun fel de încercare de a reînvia Pactul celor 
patru. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică; 22.IV.1936.  

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65, f. 100–101 

431 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

R. nr. 500, din 21 aprilie 1936  
Înreg. la nr. 22 817/1936 

Domnule Ministru, 

Am onoarea a vă trimite alăturat raportul lunar asupra operaţiunilor militare 
în Africa Orientală, situaţiei economice şi financiare şi politicii externe în 
intervalul de timp de la 17 martie la 21 aprilie a.c. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea celei mai înalte consideraţii. 

Lugoşianu 
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Operaţiunile militare din Africa Orientală 

Am arătat în raportul278 nostru lunar precedent că, în ciuda acceptării apelului 
Comitetului de 13 din 3 martie, de a începe negocieri de pace în cadrul Societăţii 
Naţiunilor şi în spiritul Pactului, domnul Mussolini va continua operaţiunile 
militare în Africa Orientală până ce va realiza îndoitul obiectiv al Italiei: 

a) De a cuceri teritorii pentru colonizare, spre a da Italiei debuşeuri 
demografice şi economice; 

b) De a dobândi o siguranţă completă posesiunilor italiene şi noilor teritorii 
cucerite în Africa Orientală, prin distrugerea totală a forţelor abisiniene. 

În acest scop, Italia urmărea în Etiopia o soluţie bilaterală, în primul loc, de 
ordin militar, în al doilea rând de ordin politic, intervenţia Societăţii Naţiunilor în 
conflictul italo-abisinian trebuind să fie de ordin pur formal. Desfăşurarea 
evenimentelor a confirmat în întregime aceste prevederi. 

După terminarea marilor operaţiuni cu caracter tactic din Enderta, Tembien şi 
Scire, în care toate trupele etiopiene erau înfrânte de armatele italiene, acţiunea 
militară a mareşalului Badoglio lua înfăţişarea unei simple înaintări strategice şi a 
urmăririi unui inamic demoralizat şi incapabil să mai opună rezistenţă, care lăsa 
comandantului italian posibilitatea să cucerească teritorii fără a încerca pierderi şi 
să pună stăpânire pe principalele centre şi drumuri de comunicaţie. Frontul de nord 
etiopian era virtualmente desfiinţat, şi drumul spre Dessie şi Addis Abeba era deschis 
armatelor italiene. 

În această situaţie, sarcina de a descrie operaţiunile militare este mult 
simplificată, trupele italiene au înaintat simultan pe tot frontul de nord. 

La începutul lui aprilie, s-a aflat că, la extrema stângă a frontului, o coloană 
italiană de câteva mii de oameni, pornită de la Assab, după un greu şi îndrăzneţ 
marş de 350 de kilometri în plin deşert, a ajuns la Sardo, capitala Sultanatului 
Aussa, coborându-se de-a lungul frontierei Somaliei franceze. In timpul înaintării, 
aviaţia a jucat faţă de trupele în înaintare întreitul rol de recunoaştere, de apărare şi 
chiar de aprovizionare. Ocuparea Sultanatului Aussa – supus numai nominal 
Negusului – prezintă pentru italieni o deosebită importanţă strategică: ea acoperă 
de orice surprindere dinspre est, grosul trupelor italiene, care înaintează spre 
Dessie–Addis Abeba şi constituie o nouă ameninţare pentru Dire Daua şi Harrar şi 
pentru linia ferată Djibouti–Addis Abeba. 

O altă coloană, complet motorizată, compusă din camioane, automobile 
blindate şi tancuri, pornită de la Asmara, sub comanda generalului-locotenent 
Starace, secretar general al Partidului Naţional Fascist, ajungea la începutul lui 
aprilie, după două săptămâni de marş, la Gondar, fără să întâlnească niciun fel de 
rezistenţă, şi după câteva zile punea stăpânire pe întreaga regiune a Lacului Tana, 
înaintând până la graniţa Sudanului anglo-egiptean, la Galabat, unde ofiţerii 
miliţiilor fasciste cereau informaţii ofiţerilor englezi asupra traseului exact al frontierei. 
                                 

278 Vezi documentele nr. 275 şi nr. 330. 
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Pe lângă importanţa sa strategică de a permite înaintarea italiană spre sud în 
Goggiamul, revoltat contra Negusului, şi de a tăia comunicaţiile etiopiene cu 
Sudanul, ocuparea regiunii Lacului Tsana are şi o formidabilă importanţă politică, 
întrucât prin Tratatul din 1906, între Etiopia pe de-o parte, Franţa, Anglia şi Italia 
pe de altă parte şi prin schimbul de scrisori Mussolini-Graham din 1925, englezii 
şi-au rezervat dreptul la folosinţa apelor Lacului Tsana şi Nilului Albastru şi 
afluenţilor săi. Prin înaintarea şi ocupaţia italiană, interesele britanice şi italiene în 
această regiune intră în atingere imediată. 

Acţiunea principală a mareşalului Badoglio se desfăşura însă la centru, unde 
trupele Corpului III şi IV de armată din nord, după bătălia de la Amba Alagi, 
înaintau paralel spre sud, cel dintâi pe drumul Fenaroa–Socota–Dessie, cel de-al 
doilea pe drumul Amba Alagi–Quoram, Dessie, care sunt cele două artere de 
penetraţie spre capitala Abisiniei. Trupele Corpului III ocupau fără luptă Socota; 
trupele Corpului IV, spre est înaintau, însă rezistenţă la nord de Lacul Ascianghi, la 
localitatea Mai Ceu, unde Negusul a încercat o nefericită acţiune ofensivă, în care 
îşi arunca întreaga sa gardă imperială, instruită şi echipată modern de ofiţeri 
europeni. 

La 31 martie, după douăsprezece ore de luptă, trupele Negusului, evaluate de 
comunicatele oficiale la 20 000 de oameni, de corespondenţii de război la 35 000, 
erau respinse cu pierderi sângeroase evaluate la 7 000 de morţi, de diviziile Subauda şi 
Val Pusteria, care compuneau Corpul IV de armată şi de o divizie indigenă de 
ascari. Mulţi dintre şefii abisinieni erau omorâţi. Negusul, care a participat personal 
la luptă, spre a satisface tradiţia imperială, lua fuga, urmărit de trupele italiene şi 
hărţuit, se spune, de triburile Uozeli Galla revoltate. De la data bătăliei de la 
Ascianghi, nu se ştie exact unde se află Regele Regilor şi în ce mod mai poate 
comunica cu capitala şi cu restul trupelor sale, în special cu cele din regiunea 
Harrar. 

După înfrângerea gărzii imperiale în bătălia de la Mai Ceu, care va rămâne în 
istoria militară sub numele de bătălia de la Ascianghi, operaţiunile militare italiene 
s-au mărginit la o energică şi grăbită fugărire a inamicului, care a dus Corpul IV de 
armată, succesiv la Quoram, Cobbo şi, în fine, la Dessie, unde trupele lui Badoglio 
intrau în ziua de 15 aprilie, 

În mai puţin de două săptămâni, armatele italiene înaintau deci cu două sute 
de kilometri şi puneau stăpânire pe oraşul care, timp de şase luni, a fost cartierul 
general al Negusului şi care comanda şoseaua destul de bună, se spune, spre Addis 
Abeba, până la care mai sunt de parcurs circa 300 de kilometri şi drumurile 
orientate spre vest şi est, către Gondar şi către frontiera Somaliei franceze. 

Prin operaţiunile militare din ultima jumătate a lui martie şi prima jumătate a 
lui aprilie, forţele etiopiene au fost complet dezorganizate, rezistenţa lor nimicită, 
drumul spre capitala Abisiniei deschis şi frontul italian stabilit pe o linie dreaptă şi 
continuă, care merge de la graniţa Sudanului anglo-egiptean până la frontiera 
Somaliei franceze. 
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Singurele trupe intacte ale Negusului rămân armatele de la Harrar ale rasului 
Nasibu, care are drept şef de Stat Major pe generalul turc Wehib Paşa. Numărul lor 
este foarte aproximativ evaluat între 40 000 şi 70 000 de oameni. De mai multe 
săptămâni, generalul Graziani pregăteşte acţiunea destinată să spulbere şi această 
ultimă rezistenţă abisiniană. O şosea de 600 de kilometri este în construcţie între 
Mogadiscio şi Gorahei, baza de operaţie a generalului italian pentru operaţiunea sa 
spre Harrar. Trupe noi, avioane şi, în special, camioane [şi] automobile în număr de 
peste 2 000 au fost puse la dispoziţia lui Graziani. Violente bombardamente de 
aviaţie, la sfârşitul lui martie, au distrus în bună parte depozitele de muniţii şi 
lucrările de apărare etiopiene la Giggica şi Harrar. Ele au fost semnele prevestitoare ale 
ofensivei celei noi a comandantului italian pe frontul somalez, despre care ultimul 
comunicat oficial anunţă că a început şi al cărui rezultat final nu poate lăsa loc 
pentru multe îndoieli. 

În modul acesta, graţie mijloacelor masive întrebuinţate, italienii au atins în 
şase luni de campanie, cu pierderi minime, o buna parte a obiectivelor lor. 

Patru sute cincizeci de mii de oameni se află astăzi în Africa, dintre care 
aproape o sută de mii lucrători. Pierderile acestora nu depăşesc 2 500 de oameni în 
şase luni de campanie. Circa 2 300 de kilometri de drumuri, din care 870 cu dublu 
trafic, pavate şi bitumate, au fost construite în acest interval de timp în nordul 
Etiopiei; circa 1 200 în Somalia. Graţie lor, legătura frontului cu bazele de 
aprovizionare depărtate cu câte 700–800 de kilometri, devine uşoară. Două, trei 
zile sunt suficiente azi pentru a parcurge distanţe care, acum şase luni, erau 
străbătute în mai multe săptămâni. Camioanele şi automobilele pătrund în regiuni 
unde n-a fost niciodată cunoscută roata. La câteva zile după cucerirea unei 
localităţi, se construieşte un aerodrom graţie căruia aviaţia dobândeşte posibilităţi 
noi. Ea este o formă inedită de război, de penetraţie, de organizare colonială, care 
sporeşte în proporţii considerabile potenţialul militar italian. Ea va da putinţa 
generalilor italieni să realizeze în scurtă vreme intenţia primitivă a şefului 
Guvernului italian: cucerirea întregii Abisinii, sub ochii celor două mari puteri 
interesate de Africa Orientală: Franţa, binevoitoare, obsedată de primejdia 
germană; Marea Britanie, lovită în interesele ei imperiale cele mai vitale, dar 
dezarmată şi incapabilă să pună astăzi forţa în serviciul acestor interese. 

Domnul Mussolini îşi dă perfect seama de această situaţie şi pare dispus să o 
exploateze până la lichidarea finală. A anunţat în ultimul Consiliu de Miniştri că 
armatele italiene au ca obiectiv nimicirea totală a forţelor inamice. Pentru prima 
oară, de asemenea, de la începerea ostilităţilor, presa italiană mărturiseşte public că 
victoria trebuie exploatată până la capăt.  

„Suntem la începutul lichidării finale”, scrie într-un editorial din 18 aprilie, 
reprodus de toată presa italiană, „Popolo d’Italia”, ziarul lui Mussolini.  

„Ultima eroare a ridicării în masă (aluzie la ultima măsură platonică luată de 
Negus, după înfrângerea de la Mai Ceu) impune Italiei datoria de a garanta până la 
capăt siguranţa propriilor ei soldaţi, propriilor ei lucrători, a populaţiilor etiopiene 
emancipate de ele însele”. 
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„Nicio forţă omenească nu poate opri astăzi înaintarea italiană. Pentru motive 
militare şi pentru motive umane, marşul victorios va continua până la capăt”. Şi 
mai departe: „Tentativa de sabotare a păcii este grotescă. Pacea este deja pe aripile 
victoriei. Etiopia este în Etiopia şi nu în dosarele unei biete Ligi, de închiriat!”. 

În timp ce Comitetul celor 13 îşi desfăşoară fără succes activitatea împăciuitoare 
la Geneva, pacea „este pe aripile victoriei” şi trebuie făcută de Badoglio şi de 
Graziani. Iată, în fond, concepţia italiană.  

Pare greu ca ceva sau cineva să împiedice astăzi realizarea ei. Riscul unui 
război general nu mai apare probabil azi domnului Mussolini, iar riscul unui război 
cu Marea Britanie nu mai îngrijorează. În decembrie trecut, un conflict cu Regatul 
Unit apărea ca o soluţie de disperare. Astăzi, şi cercurile conducătoare şi opinia 
publică, exaltate de victoriile africane, consideră cu linişte o asemenea ipoteză. Un 
război cu Anglia apare ca prezentând probabilităţi serioase de victorie pentru 
italieni. Lipsurile, primejdiile, apăsarea sancţiunilor, tot poporul italian pare dispus 
să le suporte. Niciodată opinia publică n-a fost mai compactă, mai unanimă, mai 
solidară în jurul şefului. De la straturile cele mai înalte ale societăţii până la cele 
mai modeste, toţi se declară gata să se hrănească cu pâine şi cu apă dacă acesta e 
preţul realizării idealului italian. Chiar rarii adversari clandestini ai fascismului, 
care trăiesc azi în Italia, izolaţi şi părăsiţi la marginea societăţii, mărturisesc pe 
ascuns că singur războiul cu Anglia ar mai putea zdruncina regimul. 

Desigur, această exaltare va fi vremelnică. Dar ea este realitatea subiectivă de 
astăzi şi multiplică la infinit posibilităţile de acţiune ale domnului Mussolini, 
indiferent de preţul ce va costa victoria şi dezamăgirea pe care o provoca revenirea 
la o tensiune normală. 

În această stare de spirit, nimeni nu se întreabă în Italia pentru ce zilnic 
pleacă încă de la Napoli transporturi militare de mii de oameni, contingente 
importante de artilerie şi chiar artilerie grea, avioane, muniţii, materiale de război. 
În Africa Orientală sunt deja 450 000 de oameni în faţa unei organizaţii politice în 
destrămare şi a unor resturi de armată fugărite. 

Pentru noi, aceste active pregătiri militare sunt elementul cel mai tulburător al 
situaţiei. Mi se spune că efectivul trupelor din Libia s-a ridicat la 120 000 de 
oameni, adică îndoitul celor trei divizii care, în decembrie anul trecut, constituiau 
armata pusă la dispoziţia mareşalului Balbo faţă de forţele engleze numeric egale 
de pe frontiera egipteano-libiană. Mareşalul el însuşi a fost acum câteva zile la 
Roma, în interese „strict private”, în legătură cu desfăşurarea operaţiunilor militare. 

Artileria grea expediată poate fi destinată fortificaţiilor din Dodecanez sau 
întăririi coastelor Mării Roşii. 

Care este semnificaţia acestor intense pregătiri într-un timp când campania 
din Africa Orientală este virtual terminată? 

Este un simplu mijloc de presiune, spre a determina Anglia să consimtă la o 
lichidare complet favorabilă Italiei a conflictului african, sunt măsuri de precauţie 
faţă de temerea unei reacţii posibile a Angliei, ameninţată în cele mai esenţiale 
interese imperiale în Mediterana, în Africa şi în Marea Roşie, sau sunt pregătiri în 
vederea unei ambiţioase dezvoltări a victoriei din Etiopia? 
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În împrejurările actuale nimic nu permite încă o precizare în această materie, 
dar orice observator atent al evenimentelor este îndreptăţit să considere că poate 
niciodată situaţia n-a fost mai critică decât acum, de la începutul ostilităţilor din 
Africa până astăzi. 

Situaţia economică şi financiară 

Evenimentele cele mai importante ale ultimei luni în câmpul economic şi 
financiar au fost: publicarea raportului domnului Vincenzo Azzolini, guvernatorul 
Băncii Italiei, către adunarea generală a acţionarilor băncii asupra situaţiei 
institutului de emisiune, la 31 decembrie 1935, şi cuvântarea domnului Mussolini, 
la Adunarea Generală a Corporaţiilor, prin care şeful Guvernului dădea indicaţii 
asupra orientării viitoare a economiei naţionale italiene. 

În lipsa totală de date ale autorităţilor italiene, aceste două documente, care 
de altfel confirmă prevederile rapoartelor mele precedente, ne dau indicaţii 
interesante asupra situaţiei economice. Iată concluziile ce putem trage din ele în 
diferitele domenii ale vieţii economice şi financiare italiene. 

Situaţia monetară 

În ultimul nostru raport arătăm că, la jumătatea lui martie 1936, rezerva 
metalică a Băncii Italiei trebuie să fi coborât în jurul cifrei de două miliarde de lire 
şi ne exprimam scepticismul asupra zvonurilor care circulau la Roma că circulaţia 
fiduciară ar fi atins circa 26 miliarde. 

Raportul domnului Azzolini confirmă ipotezele noastre. Într-adevăr, 
guvernatorul Băncii Italiei constată că la data de 31 decembrie 1935, rezerva de aur 
a băncii era 3 027 milioane aur şi 367 milioane devize; în total deci 3 394 milioane 
de lire. Guvernatorul nu precizează dacă în această situaţie intră şi ofrandele de aur 
ale populaţiei şi cumpărăturile de aur ale băncii. Este foarte probabil că da; 
deoarece, în cazul contrar, ar fi fost trecute într-un post special al bilanţului, care ar 
avut o prezentare mai bună şi ar fi fost un puternic element de optimism pentru 
public. Dacă lucrul nu s-a făcut, motivul este că ofrandele în aur ale populaţiei – 
care au fost transmise băncii înainte de terminarea anului 1935 – au fost cu mult 
sub aşteptări, iar cumpărăturile de aur – evaluate de specialişti, fără nicio bază 
reală, la un miliard de lire – trebuie să fi fost insignifiante, căci cine a vrut să facă 
un act patriotic şi-a dăruit aurul, iar cine n-a avut încredere în monedă, şi l-a 
păstrat. În cazul, deci, când ofrandele şi cumpărăturile de aur intră în suma 
rezervei, atunci exodul de metal galben a fost mult mai mare decât s-a crezut. În 
cazul când, fără niciun motiv raţional, aceste cantităţi de aur n-au fost înglobate în 
stocul metalic şi constituie o rezervă ocultă a tezaurului, rezultatul rămâne totuşi 
destul de supărător pentru Banca Italiei, căci exodul de aur, în cea mai optimistă 
dintre ipoteze, s-ar ridica la un minimum de circa 400 de milioane lire lunar. Cum 
această sumă a fost efectiv exportată lunar şi în cele trei luni care au precedat 
începerea ostilităţilor, coeficientul acesta de epuizare a rezervei poate fi aplicat fără 
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mare risc şi primelor luni ale anului curent, ceea ce ar însemna că la data 
prezentului raport, rezerva de aur a Băncii Italiei n-ar depăşi 1 600–1 700 milioane 
de lire, la care s-ar mai putea adăuga eventual 200–300 milioane de devize. Acesta 
este, probabil, motivul pentru care domnul Mussolini, care comunică acţionarilor 
situaţia circulaţiei fiduciare la 20 martie 1936 – deşi raportul său priveşte numai 
anul 1935 – se fereşte de a arăta care este stocul metalic la aceeaşi dată. 

În ce priveşte circulaţia fiduciară, guvernatorul Băncii Italiei arată că la 
31 decembrie ea a fost de 15 457 milioane lire, dar că la 20 martie s-a redus la 
14 490 milioane lire. 

Am crezut întotdeauna că inflaţia va fi ultima resursă la care va recurge 
tezaurul italian. Aceasta n-a avut, de altfel, până acum nevoie de a recurge la presa 
de bilete, căci în ultimele şase luni a dispus de cel puţin 12 miliarde de lire 
procurate prin apelul la credit, din care circa jumătate pe termen lung şi jumătate 
prin emisiuni de bonuri de tezaur. Cred prin urmare că cifrele domnului Azzolini la 
data de 20 martie sunt corespunzătoare realităţii şi că creşterea circulaţiei n-a 
depăşit 2 ½ miliarde de lire de la începerea ostilităţilor până astăzi. 

Este probabil însă că în lunile care urmează, o sporire a circulaţiei fiduciare 
va deveni inevitabilă, căci recursul la credit va fi din ce în ce mai greu, iar 
cheltuielile militare considerabile necesitate de întreţinerea unei armate de peste 
400 000 de oameni în Africa vor continua, chiar dacă pacea va fi încheiată. 

De altfel, inflaţia nu se produce numai prin excesul emisiunii de bilete, ci prin 
sporirea cantităţii instrumentelor de plată. Or, acesta este cazul Italiei, unde pentru 
lucrările publice din Italia şi Abisinia şi pentru comenzile de armament tezaurul 
abuzează de titlurile de credit pe un anumit număr de ani, pe care Banca Italiei le 
reescontează prin intermediul băncilor. 

Situaţia bugetară 

Datele oficiale ne lipsesc şi în ce priveşte situaţia bugetară, în urma încetării 
publicării conturilor bimestriale ale Tezaurului. Putem însă reconstitui şi aici, cu 
titlu de indicaţie, şi cu o largă aproximaţie, situaţia actuală a deficitului pe 
exerciţiul curent, pe cale de deducţie, pe baza datelor publicate până la 30 
septembrie 1935, pentru primele luni ale exerciţiului. 

Bugetul pe 1935/1936 a fost stabilit la 17 988 milioane lire la venituri şi 
19 465 milioane lire la cheltuieli, deci cu un deficit prevăzut de 1 645 milioane. La 
30 septembrie 1935, deci înainte de începerea ostilităţilor, când efectivele trimise 
în Africa nu depăşeau 120 000 de oameni şi 20 000 de lucrători, deficitul depăşise 
cu 4 miliarde prevederile primitive şi se ridicau la 5 687 milioane de lire, deci la o 
medie de 1 300 de milioane pe lună. De aceea, azi, când efectivele africane s-au 
dublat şi pe urmă s-au întreit, cifra de 1 500–2 000 milioane de lire de cheltuieli de 
război, lunare, care se adaugă în întregime la deficitul bugetar, pare verosimilă. 

Deşi după afirmaţiile oficiale, expediţia în Africa Orientală a costat, de la 
20 iunie 1935 până la 1 martie 1936, 7 120 milioane de lire, care reprezintă toate 
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un exces de cheltuieli peste prevederile bugetare, judecând după importanţa 
deficitului la 30 septembrie, pare foarte probabil ca, după această dată, progresia 
cheltuielilor militare să se fi accentuat într-o proporţie considerabilă şi că deficitul, 
cu diferite titluri, să fi crescut cu circa 9–10 miliarde, ceea ce ar reprezenta un gol 
de 14–15 miliarde de la începutul exerciţiului bugetar până în prezent. Acest gol a 
putut fi acoperit până în prezent cu cele minimum 12 miliarde lire produse de 
apelul la credit până în prezent. Pentru viitoarele deficite un nou recurs la credit şi 
poate recursul la inflaţie vor deveni necesare. 

Situaţia comerţului exterior 

Câteva date statistice comunicate la 15 aprilie 1936 Comitetului de 18 de 
către de Vasconcellos asupra situaţiei comparative a comerţului exterior italian în 
perioada noiembrie 1935 – ianuarie 1936 şi în epoca corespunzătoare a anului 
trecut, ne dau unele indicii asupra schimburilor italiene cu străinătatea în primele 
timpuri ale aplicării sancţiunilor. 

Aceste date sunt departe de a fi concludente pentru că în luna noiembrie şi 
chiar într-o parte a lui decembrie 1935, comerţul italian a continuat în mod aproape 
normal cu majoritatea ţărilor sancţioniste, în urma termenelor acordate de aproape 
toate statele pentru operaţiunile în curs. Pe de altă parte, numai o parte dintre 
statele care au aplicat sancţiuni au comunicat Ligii statisticile cerute. În fine, cifrele 
Ligii nu ţin şi nu pot ţine seama de vasta contrabandă efectuată prin ţările neutre 
sau prin cele care, aplicând sancţiunile cu diferite rezerve, ca Elveţia, au permis un 
vast tranzit pentru importul italian. Într-adevăr, singură constatarea oficială a 
guvernatorului Băncii Italiei, care arată că numai în noiembrie şi decembrie 1935, 
Banca Italiei a pierdut un miliard din rezerva ei metalică, demonstrează că 
statisticile Ligii sunt inexacte, căci ele ajung la concluzia vizibil falsă că balanţa 
comerţului exterior a fost în favoarea Italiei în intervalul de timp sus-menţionat. 

Nu se poate face obiecţia că nu s-au luat în considerare şi pieţele neutre mai 
importante. Într-adevăr, Statele Unite şi Germania, care au făcut în timpul 
sancţiunilor un comeţ important cu Italia, figurează în statisticile Societăţii 
Naţiunilor. Pe de altă parte, ţări ca România, care şi-au dublat exportul de produse 
petrolifere în Italia şi au în această ţară un sold activ considerabil, nu figurează în 
tablourile sus-menţionate, cel puţin aşa cum au fost publicate prin comunicatul 
Secretariatului Societăţii Naţiunilor. 

Cităm, totuşi, cu titlu documentar, câteva din aceste cifre. Ele pot dovedi, cel 
puţin, că dacă boicotul ţărilor sancţioniste de către italieni a fost împins foarte 
departe, efectul sancţiunilor asupra exportului italian a fost şi el tot aşa de simţitor 
pentru vânzările italiene în afară. 

Iată câteva din cifrele în chestiune: 
După statisticile comerciale italiene, comerţul cu Italia al ţărilor pentru care 

au fost obţinute date, reprezenta în 1932 şi în 1933 aproximativ procentele următoare 
din valoarea totală a comerţului italian 



Institutul Diplomatic Român 

 618 

 Import în Italia (%) Export din Italia (%) 

Cele 49 ţări indicate pentru  
noiembrie şi decembrie 1935  
reprezentau în 1932/1933 

92 93 

Cele 39 de ţări indicate 
pentru ianuarie 1936 
reprezentau în 1932/1933 

87,5 88 

Totalurile provizorii pentru februarie 1935 şi februarie 1936 se ridică în mii 
de dolari SUA (vechiul curs) la: 

Mărfuri (23 ţări) 1935 1936 

Import provenind din Italia 
şi din coloniile italiene 

10 775 5 666 

Export cu destinaţia Italia şi  
coloniile italiene 

14 650 8 239 

Aur şi argint (21 ţări)   
Import provenind din Italia 
şi din coloniile italiene 

1 756 5 819 

Export cu destinaţia Italia şi  
coloniile italiene 

259 116 

Curba descrescândă a importului şi exportului anumitor ţări spre Italia de la 
aplicarea sancţiunilor este vizibil accentuată. Cele câteva cifre care urmează sunt 
foarte sugestive în această privinţă. 

Importul provenind din Italia şi din coloniile italiene, exprimat în dolari-aur, 
după vechiul curs, marchează următoarele variaţii datorate aplicării sancţiunilor: 

      Noiem.1934            Dec.1934            Dec.1935       Ianuarie1936 

Germania 3 341,2 4 395 4 905,9 3 512,9 
Belgia 351,1 386,5 256,2 60,3 
Regatul Unit 2 225 1 879,8 930,5 70,4 
Franţa 1 639,6 1 940,3 492,1 159,4 
Olanda 535,9 377,6 215,6  77 
Elveţia 1 587,6 2 096 1 282,3 745,6 
Cehoslovacia 643,4 527,8 363,5 70,2 
Iugoslavia 531,6 624,8           61 1,4 
SUA 2 485,2 1 904,6 2 312,6       1 867 

Iată, în fine, schimbările intervenite în exportul acestor ţări spre Italia şi 
coloniile italiene, în aceeaşi perioadă: 
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      Noiem.1934            Dec.1934            Dec.1935       Ianuarie1936 

Germania 3 533,6      4 020      5 959 3 935,5 
Belgia 867,7 898,6 378,4 465,9 
Regatul Unit 2 625,5 2 784,5 301,4 155,5 
Franţa 1 991,4 2 324,2 1 035,6 734,6 
Olanda 645,2 551,9 255,1 194,3 
Elveţia 1 751,7     1 601         851 676,3 
Cehoslovacia              604 725,6 165,1          141 
Iugoslavia              799 937,9          54,9 56,4 
SUA 5 022,2 2 863,1 4 716,8 3 211,7 

Cifrele de mai sus arată, desigur, numai într-o măsură moderată efectele 
sancţiunilor asupra Italiei. Acestea trebuie să fie, în realitate, cu mult mai severe 
decât indică tablourile statistice ale Ligii. Într-adevăr, de şase luni şi, în special, în 
lunile din urmă, sancţiunile sunt o adevărată obsesie pentru Guvernul italian. Ele au 
devenit pivotul întregii politici italiene. De ridicarea, menţinerea sau agravarea lor 
depinde orientarea politică întreagă a Italiei. Palatul Chigi şi ambasadorii ori 
miniştrii italieni în străinătate multiplică demersurile, sondajele, stăruinţele şi 
presiunile pentru ridicarea sancţiunilor. 

Cu toată strălucirea victoriilor militare în Africa, în ciuda poziţiei excelente 
pe care confuzia europeană o creează Italiei, cercurile conducătoare italiene îşi dau 
seama că Italia nu va putea dobândi beneficiile acţiunii sale militare norocoase de 
până acum dacă va fi obligată să trăiască încă multe luni în aceeaşi stare de anemie 
economică. Va fi putut câştiga războiul, dar va putea compromite victoria. 

Lecţia sancţiunilor a fost şi continuă să fie aspră pentru Italia. De aceea, 
domnul Mussolini împinge cu hotărâre ţara sa spre o independenţă economică cât 
mai desăvârşită. 

Autarhia economică 

Am arătat prin raportul nr. 377279, din 24 martie a.c., analizând discursul 
rostit de domnul Mussolini, la sfârşitul lui martie la Adunarea Generală a 
Corporaţiilor, la Capitoliu, care sunt directivele autarhice pe care şeful Guvernului 
italian înţelege să le imprime ţării sale. 

Nu vom reveni aici asupra analizei deja făcute a importantului discurs al 
Ducelui. Va fi destul să reamintim că experienţa sancţiunilor şi teama de un război 
european au precipitat acţiunea domnului Mussolini pentru realizarea autarhiei 
economice a Italiei. După monopolizarea de fapt a comerţului exterior, după 
introducerea monopolului devizelor, domnul Mussolini a naţionalizat toate marile 
instituţii de credit în frunte cu banca de emisiune şi anunţă naţionalizarea industriei 
mari, forme de producţie sau de acţiune economică etatistă, care se adaugă la 
                                 

279 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 



Institutul Diplomatic Român 

 620 

monopolurile de drept sau de fapt deja existente ale petrolului, cărbunelui, 
bumbacului etc. O economie socializată astfel apare regimului ca structura cea mai 
apropiată spre a realiza apărarea naţională în cele mai bune condiţii, a statului 
totalitar şi a regimului de autoritate. 

Cu promptitudinea obişnuită a domnului Mussolihni de a trece de la discurs 
la acţiune, o nouă şi vastă încercare de punere în practică a autarhiei economice va 
fi făcută în cel mai scurt timp spre a elibera Italia de servitutea combustibilului lichid.  

Născută din obsesia embargoului pe petrol, o uzină de hidrogenare a 
lignitului va fi instalată la Bari pentru producerea benzinei sintetice. Costul 
instalaţiilor se va ridica la 400 de milioane, şi acţionarii principali vor fi marile 
societăţi Agip şi Montecatini. Materia primă există în Italia, dar zăcămintele nu 
sunt încă puse în valoare decât parţial. Costul benzinei sintetice va fi cel puţin 
dublu, dar libertatea de acţiune politică a Italiei va fi sporită prin acest surplus de 
libertate economică. Tarifele vamale vor face necesarul spre a permite vânzarea 
unui combustibil atât de costisitor în timp de pace. Industriile petrolifere străine vor 
fi, probabil, simţitor lovite. 

Totuşi, e greu de întrevăzut succesul unei politici de autarhie împinsă atât de 
departe. Dacă bătălia grâului a putut fi câştigată fiindcă lovea 20 de milioane de 
consumatori, dar favoriza 20 de milioane de agricultori, realizarea autarhiei în 
domeniul industriei poate fi prea costisitoare spre a nu avea consecinţe supărătoare 
pentru toată economia italiană. 

În fine, există o serie întreagă de materii prime indispensabile industriei 
italiene, care nu pot fi care nu pot fi substituite prin succedanee, nici găsite în Italia, 
oricare ar fi costul lor de producţie. Italia importă, astfel, bumbac pentru 600 
milioane de lire, lână pentru 600 milioane, oţel, fier şi fontă pentru 360 de 
milioane, aramă pentru 150 de milioane, lemn pentru 300 de milioane, cauciuc 
pentru 90 de milioane, hârtie şi celuloză pentru 220 de milioane, uleiuri minerale 
pentru 400 de milioane, cărbuni pentru 1 000 milioane de lire. 

Cu asemenea necesităţi de materii prime, structura economică a Italiei nu va 
îngădui niciodată realizarea programului de autarhie economică propus de domnul 
Mussolini la Adunarea Generală a Corporaţiilor. 

Politica externă 

Lichidarea militară şi politică a conflictului italo-etiopian în condiţiile cele mai 
favorabile pentru Italia, chestiunea renană şi afirmarea politicii italiene în Europa 
dunăreană şi balcanică, prin încheierea Protocoalelor adiţionale de la Roma şi a 
acordurilor comerciale şi financiare cu Albania au fost în cursul lunii ce face obiectul 
prezentului raport problemele care au preocupat cercurile conducătoare italiene. 

Conflictul italo-etiopian 

Am arătat în numeroasele rapoarte precedente că soluţia propusă beligeranţilor 
de către Comitetul de 13, prin apelul din 3 martie, acceptat de Italia la 9 martie a.c. – 
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încetarea ostilităţilor şi negocieri de pace în spiritul pactului şi în cadrul Societăţii 
Naţiunilor – a echivalat întotdeauna pentru Italia cu negocieri de pace bilaterale între 
beligeranţi, în afară de Geneva, cel mult cu obligaţia de a referi din când în când 
Societăţii Naţiunilor despre rezultatele obţinute şi, în acelaşi timp, cu obligaţia din 
partea acesteia de a nu înăspri sancţiunile. 

Era o soluţie izvorâtă din colaborarea dintre domnul Chambrun şi domnul Suvici 
şi aprobată de şeful Guvernului. 

În ultima lună, această formulă de procedură a suferit o chimbare. Confuzia 
creată de ocuparea zonei renane a dat naştere unei exigenţe noi din partea domnului 
Mussolini. Şeful Guvernului nu se mai mulţumea cu soluţia negativă a neagravării 
sancţiunilor, ci cerea ridicarea lor. Toate străduinţele diplomaţiei italiene în cursul 
ultimelor săptămâni au fost în acest sens. Palatul Chigi este absolut încredinţat că 
opiniile publice ale ţărilor sancţioniste sunt sătule de sancţiuni şi vor ridicarea lor. 
El este încredinţat, în acelaşi timp, că, deşi marea majoritate a opiniei publice 
franceze este contra sancţiunilor, Guvernul francez nu va putea lua o asemenea 
iniţiativă de teama de a nu pierde sprijinul britanic contra Germaniei. De aceea, 
numeroase sondaje, sugestii şi demersuri au fost făcute de unii şefi de misiune, de 
multe ori în direcţiile cele mai neaşteptate, ca, spre pildă, faţă de reprezentanţii 
Sovietelor sau Iugoslaviei, iar miniştrii şi ambasadorii italieni în străinătate au 
lucrat şi ei în acelaşi sens în diferite capitale europene şi sud-americane. Până 
acum, singur, Ecuadorul a luat o asemenea iniţiativă, dar numai cu titlu individual, 
fără a merge până la un proiect de rezoluţie adresat organelor competente ale Ligii. 
Presa italiană a exaltat hotărârea statului sud-american. Ea îşi exprimă speranţa că 
ea va fi urmată de Chile şi Argentina şi pune în relief toate manifestările 
antisancţioniste din diferite ţări, chiar atunci când ele sunt vizibil rezultatul acţiunii 
de propagandă italiană şi când sunt organizate de oameni sau grupuri fără nicio 
autoritate şi nicio influenţă asupra opiniei publice a ţărilor respective. 

În cercurile diplomatice romane s-a vorbit mult în ultimul timp şi despre 
intenţia Guvernului italian de a cere revizuirea procesului de la Geneva. Palatul 
Chigi – căci se pare că domnul Mussolini nu a pus chestiunea faţă de nimeni până 
acum – şi-a dat însă seama că a cere anularea unei hotărâri a Consiliului şi 
Adunării Societăţii Naţiunilor, care constată o agresiune flagrantă şi mărturisită 
chiar de comunicatele italiene oficiale, ar fi să acumuleze dificultăţile în calea 
lichidării conflictului cu Etiopia. De aceea se pare că, cel puţin pentru moment, 
cererea de anulare a hotărârii sus-menţionate va fi rezervată pentru mai târziu, nu 
va avea caracterul unei condiţii preliminare la începerea unor eventuale negocieri şi 
va fi destinată să demonstreze că Italia nu acceptă calificarea de agresoare, care a 
determinat aplicarea sancţiunilor. 

În aceste condiţii, se începea sesiunea Comitetului de 13. Nu vom urmări în 
detaliu activitatea acestui comitet, care a fost de domeniul public. Reamintim 
numai că apelul Comitetului de 13 către beligeranţi a fost făcut la 3 martie. El a 
fost acceptat de Italia, în principiu şi în termeni generali, la 9 martie. În răspunsul 
său, Guvernul de la Roma n-a menţionat nici măcar că negocierile trebuiau să aibă 
loc în cadrul Ligii şi în spiritul Pactului. 
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Abia la 27 martie la Londra, domnul Avenol, domnul Madariaga primeau 
mandatul de a lua contact cu părţile beligerante. Pe temeiul acestui mandat, domnul 
Madariaga, preşedintele Comitetului celor 13, cerea beligeranţilor să trimită 
delegaţi la Geneva spre a discuta cu ei modalităţile unor eventuale negocieri. 

Guvernul din Roma accepta invitaţia la 1 aprilie. 
Anunţa însă pe domnul Madariaga că nu va putea trimite un delegat la 

Geneva decât după Paşte şi adăuga că crede util – dacă domnul Madariaga primeşte 
şi la momentul ce va considera oportun – ca acesta să vină la Roma pentru un 
contact direct cu Guvernul italian. 

Pentru a menţine balanţa egală între părţi, preşedintele Comitetului de 13 nu 
putea decide singur o călătorie la Roma, iar Comitetul însuşi, în şedinţele sale din 8 
şi 9 aprilie, nu considera necesar să-i dea o astfel de autorizaţie. 

Această atitudine negativă a provocat la Roma un sentiment de iritare, care, 
adăugat la sentimentul creat de victoriile militare, n-a fost străin de atitudinea 
intransigentă a Italiei. 

Era greu de prevăzut că beligeranţii se vor putea pune de acord pentru 
începerea unor negocieri de pace în condiţiile apelului Comitetului de 13; punctul 
de vedere societar al Etiopiei era ireconciliabil cu procedura bilaterală propusă de 
Italia. Domnul Mussolini nu consimţea să facă niciun fel de concesie asupra 
condiţiilor expuse de domnul Aloisi preşedintelui Comitetului de 13; nici măcar 
prezenţa unui delegat al Comitetului la discuţiile negociatorilor nu era admisă. În 
aceste condiţii, soluţia nu putea fi decât o soluţie dilatorie şi de compromis, 
Comitetul urmând să constate insuccesul tentativei de conciliere a domnului Madariaga 
şi să raporteze Consiliului despre acţiunea desfăşurată pe baza mandatului dat acestuia 
la Londra, la 27 martie. 

La data încheierii acestui raport trebuie să aibă loc şedinţa Consiliului, 
chemat să examineze situaţie creată. El va constata, desigur, insuccesul încercării 
de conciliere a Comitetului de 13 şi va menţine, probabil, statu-quo al sancţiunilor 
amânând dezbaterea chestiunii pentru sesiunea din mai a Consiliului şi fixând 
pentru o dată ulterioară şi convocarea Comitetului celor 18, organ extrasocietar, 
desigur, dar care lucrează în strânsă legătură cu Consiliul. 

În modul acesta, situaţia se menţine neschimbată în formă, Italia are însă de 
câştigat în fond, căci îşi va putea exploata victoriile sale militare în Africa, unde 
mareşalul Badoglio speră să ajungă la Addis Abeba în primele zile ale lui mai, iar 
generalul Graziani să obţină o decizie în Somalia. 

În acelaşi timp, cercurile conducătoare au dobândit cvasicertitudinea că 
sancţiunile nu mai pot fi aggravate, şi pentru moment se resemnează la menţinerea 
lor până în momentul când, prin dezagregarea completă a Abisiniei, o pace 
bilaterală va deveni posibilă, fie cu Negusul, fie cu succesorul lui. 

Nu trebuie însă crezut că domnul Mussolini consideră chestiunea ca 
terminată. Pare, dimpotrivă, a fi încredinţat că mai multe luni de eforturi militare şi 
politice sunt necesare Italiei spre a lichida complet chestiunea abisiniană. Mi se 
spune că, de curând – conferind cu şefii de Stat Major ai armatei, marinei şi aviaţiei, 
i-a pus în gardă contra optimismului şi le-a declarat că socoteşte că încă cel puţin 
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şase luni de vigilenţă militară sunt necesare. De aceea, precum am semnalat în 
prima parte a acestui raport, pregătirile militare italiene continuă în mod activ. 

Pe de altă parte, Marea Britanie, prin domnul Eden, continuă să se arate 
instransigentă. Prioritatea preocupărilor europene pentru majoritatea membrilor 
Ligii rămâne însă predominantă faţă de conflictul african, Anglia este prea 
dezarmată pentru a lua iniţiativa unei atitudini mai energice, în fine, contradicţiile 
şi debilitatea Guvernului Baldwin au făcut Guvernul din Roma din ce în ce mai 
puţin sensibil faţă de intransigenţa engleză. 

În Anglia îşi face drum constatarea că sancţiunile economice şi financiare 
fără sancţiuni militare sunt ineficace, dar, în acelaşi timp, dezarmarea Marii 
Britanii împiedică Cabinetul să poată trage concluzia logică şi dramatică a acestei 
constatări: războiul. În ultimul său discurs către alegătorii săi, la 18 aprilie, domnul 
Baldwin a ţinut să facă din nou această constatare. 

În aceste condiţii, domnul Mussolini pare a avea cvasicertitudinea că o 
coliziune cu Anglia nu este posibilă din iniţiativa acesteia, şi măsurile militare ce 
continuă să ia par determinate mai ales de consideraţii tactice şi politice. 

Între timp, şeful Guvernului italian a ţinut să dea asigurări Angliei că interesele 
sale, garantate de tratate, îi vor fi respectate în regiunea Lacului Tsana, iar în 
conversaţiile sale cu ambasadorul Franţei ţine să precizeze că vrea menţinerea frontului 
de la Stresa şi că devenit din „proletar” „mic capitalist”, prin cucerirea Abisiniei, va fi 
cel mai conservator dintre membrii Societăţii Naţiunilor, în care a vrut să rămână până 
astăzi, în ciuda tuturor dificultăţilor care i-au fost făcute la Geneva. 

În aceste condiţii, situaţia rămâne, totuşi, critică pentru săptămânile ce vor 
urma, în care va trebui să se facă alegerea între punctul de vedere realist al 
priorităţii intereselor europene şi aplicarea strictă şi literală a securităţii colective. 
Alegere spinoasă, faţă de care ar putea fi o soluţie empirică o atitudine de abţinere 
totală a Ligii faţă de conflictul italo-etiopian, care ar evita Genevei un nou insucces 
formal, fără să consacre totodată faptul succesului italian. 

Italia şi chestiunea renană 

În chestiunea renană, Italia continuă să se menţină într-o pasivitate absolută. 
De 40 de zile, niciun ziar n-a publicat un singur editorial asupra unei chestiuni care 
agită Europa întreagă. Propunerile cancelarului Hitler, memorandumul francez, 
conversaţiile Statelor Majore la Londra n-au provocat niciun fel de apreciere şi 
n-au determinat niciun fel de atitudine oficială. 

Nu fiindcă Italia nu poate, ci fiindcă Italia nu vrea să-şi asume vreun rol în 
Europa Occidentală atât timp cât este sancţionată. „Nu pot fi, în acelaşi timp, şi 
criminal şi jandarm. Îmi voi relua rolul de jandarm când voi înceta să fiu calificat 
de delicvent”, a spus de curând domnul Mussolini unuia din ambasadorii europeni. 

În realitate, îşi negociază ajutorul eventual în Europa. Tactică destul de riscantă şi 
pentru Italia, care, în modul acesta, poate să nu obţină ridicarea sancţiunilor, şi pentru 
Franţa, care nu poate încă vedea Italia apropiindu-se sensibil de Reich.  
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În prezent, raporturile franco-italiene sunt mai cordiale decât în trecutul 
apropiat. Roma ţine să păstreze însă contactul cu Germania. De curând, ministrul 
Jans Frank a conferenţiat la Roma, unde a fost întâmpinat cu toate onorurile, dar 
fără cordialitate, şi unde a fost primit în audienţă şi de domnul Mussolini. Aflu de 
asemenea, dintr-un izvor destul de bun, că, în curând, câţiva generali din 
Reichswehr ar urma să facă o vizită la Roma. Dacă s-ar verifica, vestea ar fi 
semnificativă şi, poate, îngrijorătoare. 

Deocamdată însă domnul Mussolini a făcut ambasadorului sus-menţionat – 
care nu este direct interesat de chestiunea renană – două declaraţii care aruncă 
oarecare lumină asupra intenţiilor sale: 

1) Chestiunea Austriei şi alte numeroase chestiuni separă Italia de 
Germania. O înţelegere cu această ţară nu ar fi „după pofta inimii sale”. 
Dar ar putea să fie împins în această direcţie de incomprehensiunea de la 
Londra şi de la Paris. 

2) Contrar zvonurilor care au circulat în ultimul timp, domnul Mussolini nu 
s-a gândit şi n-a făcut niciun fel de încercare pe lângă nimeni spre a 
reînvia pactul în patru. 

În concluzie, se poate afirma că, în ultima lună, nicio schimbare esenţială n-a 
intervenit în atitudinea de neutralitate a Italiei faţă de chestiunea renană şi de 
interesele puterilor europene occidentale. Dimpotrivă, această atitudine a găsit o 
nouă confirmare în refuzul Italiei de a semna Pactul naval de la Londra şi de a 
participa la reuniunea Statelor Majore englez, francez şi belgian din ultimele zile. 

Italia în Europa dunăreană şi în Balcani 

În schimb, Italia a ţinut să-şi afirme prezenţa în bazinul dunărean şi în 
Balcani prin semnarea Protocoalelor adiţionale de la Roma şi prin încheierea 
acordurilor financiare şi comerciale cu Albania. 

În rapoartele noastre telegrafice din 19, 21, 25, 26, 29, 30 martie şi în raportul 
nostru scris din 31 martie280 am dat toate informaţiile şi [am] făcut toate 
comentariile pe care le comporta vizita domnilor Schuschnigg şi Gömbös la Roma 
şi semnarea protocoalelor menţionate. De asemenea, în ce priveşte încheierea 
acordurilor italo-albaneze, care au făcut şi ele obiectul unui raport special la 30 
martie a.c., nu este cazul să revenim asupra lor. 

O singură precizare nouă a şefului Guvernului poate fi notată: 
Întrebat de ambasadorul Franţei dacă are intenţia să dea o urmare în bazinul 

dunărean Protocoalelor de la Roma, domnul Mussolini i-a răspuns că proiectele 
sale nu s-au schimbat, dar că, pentru moment, o acţiune în acest sens nu este 
posibilă şi nu va fi posibilă cât timp Italia este sancţionată, Austria şi Ungaria s-au 
abţinut de la sancţiuni, iar statele Micii Înţelegeri sunt sancţioniste. 
                                 

280 Documentele menţionate de diplomatul român (rapoarte telegrafice) nu au fost identificate 
în arhivă, cu excepţia documentelor nr. 325, din 30 martie, şi nr. 328, din 31 martie, dar care sunt 
telegrame ale Legaţiei României de la Roma către Ministerul Afacerilor Străine.  
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Cu acest prilej, ambasadorul Franţei a ţinut să trezească interesul domnului 
Mussolini în ce priveşte Cehoslovacia, arătând că această ţară poate fi printre 
primele victime ale unei agresiuni germane, că sub acest aspect interesele ei sunt 
identice cu ale Austriei şi că atenţia Italiei trebuie să se concentreze şi asupra ei. 
Domnul Chambrun, care a făcut această sugestie din iniţiativă personală, spera că 
ea va fi agreată la Praga, că prin Cehoslovacia Italia ar putea fi îndemnată să se 
apropie de Mica Înţelegere întreagă, îşi promite în fine să continue acţiunea sa în 
această direcţie. 

În ce priveşte chestiunea introducerii serviciului obligatoriu în Austria, am 
semnalat, prin raportul telegrafic din 7 aprilie281, care sunt părerile autorizate ale 
Palatului Chigi în această privinţă. De atunci până astăzi, n-a intervenit nimic nou 
relativ la această problemă. În vârtejul evenimentelor europene, chestiunea 
reînarmării austriece a fost, pentru moment, pusă la dosar. 

Revizuirea Statutului Strâmtorilor 

Cererea Turciei către statele semnatare ale Convenţiei adiţionale de la 
Lausanne de a se modifica dispoziţiile zisei convenţii întrucât nu ar mai fi 
suficiente spre a garanta securitatea ei nu a provocat încă, până acum, niciun fel de 
reacţie din partea Guvernului italian. 

Răspunsul ce ni s-a dat asupra atitudinii italiene este că, pentru moment, 
chestiunea a fost supusă examinării birourilor competente ale Palatului Chigi şi ale 
Departamentului Apărării Naţionale. Ambasadorul Franţei a avut de la domnul 
Suvici indicaţia că Italia aşteaptă răspunsul francez şi îşi va modela atitudinea după 
atitudinea Franţei. 

În diferite cercuri politice italiene şi în presă – în scurtele şi rarele comentarii 
publicate –, cererea Turciei este privită mai degrabă ca rezultatul unei intrigi a 
Marii Britanii, care ar fi promis sprijinul său Turciei în schimbul unei atitudini 
ostile a Turciei faţă de Italia în Mediterana şi în Orientul Mijlociu. Sub acest 
aspect, Italia ar fi ispitită să se arate mai degrabă ostilă unei remilitarizări a 
Strâmtorilor. În schimb, crearea unui precedent de revizuire consensuală pare a fi 
un element de apreciere favorabilă din partea Italiei. La elaborarea unui răspuns 
italian va cântări însă, probabil, mai greu decât orice situaţia actuală a raporturilor 
italo-turce, care sunt încordate de la începutul lui 1934 şi a căror tensiune a fost 
agravată de hotărârea Turciei, din decembrie 1935, de a da sprijinul său mutual 
Marii Britanii, în caz de agresiune neprovocată din partea Italiei. 

Lugoşianu 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 8, f. 51–86 
                                 

281 Vezi documentul nr. 376.  
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432 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VASILE STOICA,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 168, din 23 aprilie 1936, ora. 15.40 
Înreg. la nr. 22 612, din 24 aprilie 1936 

Cu privire la remilitarizarea Strâmtorilor, primul ministrul Kioseivanov mi-a 
declarat următoarele: 

„Bulgaria este de părere că o naţiune trebuie să fie deplin suverană pe 
teritoriul său. Pentru apărarea sa, Turcia are nevoie să fie stăpână pe Strâmtori, care 
o taie în două. Bulgaria îşi va da fără întârziere asentimentul la remilitarizarea 
acestora. De altfel, remilitarizarea nu înseamnă nicio schimbare esenţială în situaţia 
militară actuală. Strâmtorile pot fi barate cu câmpuri de mine, iar dealurile pot fi 
dotate cu artilerie grea în câteva ore. Fireşte, Bulgaria, ca şi România, are tot 
interesul ca libertatea navigaţiei comerciale prin Strâmtori să fie asigurată. Oricum, 
ţările din Balcani şi din bazinul Mării Negre urmează o politică profund pacific, şi 
relaţiile lor reciproce se îmbunătăţesc tot mai mult, eventualitatea unui război în 
zona Strâmtorilor şi, deci, eventualitatea închiderii acestora nu se mai prezintă”. 

Kioseivanov a ţinut să-mi repete că Bulgaria este hotărâtă a urma aceeaşi cale 
cu ţările care o înconjoară şi că Domnia Sa, cât timp va avea cuvântul, se va opune 
din toate puterile sale unei alte politici. 

Stoica 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Bulgaria, vol. 11, f. 39–40 

433 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 192, din 23 aprilie 1936, ora16.10 
Înreg. la nr. 22 610, din 23 aprilie 1936 

Cu prilejul vizitei preşedintelui Consiliului de Miniştri la Budapesta, ziarele 
de aici publică articole călduroase despre „tradiţionala amiciţie polono-ungară”. 

Unele dintre ele vorbesc însă şi de scopuri politice şi citează interesul polon în 
organizarea eventuală a bazinului dunărean, precum şi lupta comună contra Sovietelor. 
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Menţionez, în special, că se reproduc în presa poloneză comentarii germane 
care vorbesc cu satisfacţie despre un bloc polono-ungaro-bulgar.  

Adaug că articolele, în genere, caută a linişti România, scriind că această 
vizită nu are caracter politic special, şi amintind alianţa româno-polonă. Sunt 
convins că aceste precauţii se datorează reacţiei ferme a presei române cu ocazia 
recentei manifestări polono-ungare de la Varşovia şi, poate, avertismentului 
prezentat de mine domnului Beck că opinia publică română nu va vedea cu ochi 
buni această călătorie la Budapesta. 

Chiar compunerea delegaţiei care însoţeşte pe preşedintele Consiliului de 
Miniştri vrea să fie semnificativă: nu a mai mers subsecretarul de Stat de la 
Ministerul de Externe polonez, cum a fost vorba, ci numai directorul politic al 
Afacerilor Orientale, iar celălalt însoţitor este subsecretarul de Stat la Agricultură. 

Trebuie, totuşi, să subliniez că presa poloneză guvernamentală publică din ce 
în ce mai multe articole şi mai cordiale despre Ungaria şi cât mai rar şi mai critice 
despre România. 

Aluziile la reîntregirea Ungariei se întâlnesc foarte des. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică; 24.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE; Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 99–100 

434 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 193, din 23 aprilie 1936, ora19.50 
Înreg. la nr. 22 611, din 24 aprilie 1936 
Strict confidenţial. 

După vizita ministrului Afacerilor Străine al Norvegiei aici, unele ziare 
guvernamentale vorbesc despre importanţa şi utilitatea ei politică, reeditând iarăşi 
utopia unui front din mările nordului şi până la Marea Neagră îndreptat contra 
comunismului. Este curioasă străduinţa cu care în jurul Ministerului de Externe 
polonez se vorbeşte despre acest plan la care nu a aderat nimeni şi de care ţările 
scandinave nici nu vor să audă, iar statele baltice se păzesc ca de foc. 

Utopia aceasta s-a aşezat aşa de tenace pe ochii unor polonezi, încât ei au 
reluat-o cu prilejul vizitei norvegiene aici, chiar în momentul în care ministrul Koht 
pleca la Moscova, dând astfel cel mai bun şi evident răspuns. 
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Este o dorinţă aici de a înmulţi vizitele de curtenie şi de a li se atribui apoi o 
valoare politică, de unde se trag concluzii asupra rolului jucat de Polonia în Europa.  

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică; 24.IV.1936.  

AMAE; Fond 71 Polonia, vol. 5, f. 297 

435 
NOTĂ DE SERVICIU 

N. f. n., din 23 aprilie 1936 

Ministrul Iugoslaviei a venit să mă vadă în dimineaţa zilei de 23 aprilie. 
Cu acest prilej, Domnia Sa mi-a reamintit, spunând textual: 
„Că Guvernul iugoslav a propus întrunirea reprezentanţilor Statelor Majore 

ale Micii Înţelegeri pentru a discuta asupra măsurilor militare de luat în vederea 
ipotezei restaurării Habsburgilor şi că Guvernul român a fost de acord, cu condiţia 
însă ca delegaţii Statelor Majore să se ocupe şi de ipoteza a doua, prevăzută în 
procesul verbal din 25-26 martie 1935, ipoteză privitoare la repudierea unilaterală a 
clauzelor militare”. 

Ministrul Iugoslaviei a adăugat că răspunsul Guvernului său în această 
privinţă a fost telegrafiat din Belgrad la 1 aprilie, că această telegramă a sosit la 
Bucureşti în noaptea de 16 spre 17 aprilie, că factorul de la telegraf negăsind pe 
sergentul Legaţiei iugoslave, a remis telegrama, aşa cum făcea de obicei, 
sergentului de la garajul Băncii Naţionale, spre a o remite sergentului numitei 
legaţii; în fine că sergentul legaţiei iugoslave declară că telegrama i-a fost remisă şi 
că n-a lipsit a o depune la cancelarie împreună cu restul corespondenţei primită în 
dimineaţa de 17 aprilie. Oricum ar fi, telegrama n-a parvenit domnului Perić, şi 
Domnia Sa n-a primit repetarea ei decât în ziua de 22 aprilie. 

Conţinutul acestei telegrame a domnului Stoiadinović este următorul: 
„Je considère que le désir du Gouvernement Roumain que les États Majors 

doivent étudier et non pas seulement l’hypothèse de la restauration des Habsbourg, 
mais aussi l’hypothèse de la répudiation des clauses militaires du Traité de Paix 
par la Hongrie comme tout à fait opportun, désire avec lequel notre Gouvernement 
est d’accord. En conséquence, nous donnerons des instructions nécessaires à notre 
État Major”. 

Cu acelaşi prilej, ministrul Iugoslaviei mi-a citit şi următoarea telegramă pe 
care a primit-o azi dimineaţă (23 aprilie) de la domnul Stoiadinović: 
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„Communiquez à Monsieur Savel Rădulescu que nous avons répondu à leur 
question le 16 courant, informez-le comment c’est arrivé que vous n’avez pas reçu 
mon télégramme. La poste roumaine nous a informé qu’on vous a transmis ce 
télégramme le 17 avril. En tout cas, communiquez le contenu de mon télégramme 
dont je vous ai répété le texte”. 

În fine, ministrul iugoslav m-a mai rugat să comunic domnului Savel 
Rădulescu următoarea telegram, primită tot de la domnul Stoiadinović, dar 
expediată înainte ca domnul Stoiadinović să fi primit ultimele explicaţii ce i-au fost 
trimise din partea domnului ministru Titulescu: 

„Pour ce qui concerne la question des Protocoles du 25 et 26 Mars 1935, 
c’est Monsieur Krofta qui m’a communiqué que les deux Protocoles, celui du 25 à 
Belgrade et celui du 26 à Bratislava, ne sont pas identiques. Nous connaissons 
seulement le Protocole de Belgrad. Autant que je sais les deux Protocoles ne sont 
pas tout à fait identiques. J’ai demandé à Prague le texte du Protocole du 26 Mars 
avec prière de me le transmettre à Belgrade”. 

Domnul Perić a adăugat însă că, după ultimele explicaţii ale domnului 
ministru Titulescu în această privinţă, explicaţii ce n-a lipsit a transmite la Belgrad, 
domnul Stoiadinović va fi pe deplin lămurit. 

Arion 

AMAE, Fond 71 Ungaria, vol. 3, f. 189–190 

436 
NOTĂ DE SERVICIU 

N. f. n., din 23 aprilie 1936 

Ministrul Iugoslaviei a venit azi, la 23 aprilie dimineaţa, şi mi-a citit 
următoarea telegramă primită de la domnul Stoiadinović cu rugămintea de a o 
aduce cât mai neîntârziat la cunoştinţa domnului Titulescu. 

„Prière communiquer à Monsieur Titulesco que je propose l’ordre du jour 
suivant pour la réunion de la Petite Entente du 6 Mai a.c. à Belgrade: 

1) La question de l’introduction du service militaire obligatoire en Autriche. 
2) La question de la restauration des Habsbourg. 
3) L’introduction eventuelle du service militaire obligatoire en Hongrie et en 

Bulgarie. 
4) Les questions militaires (Protocole du 25 et 26 Mars 1935). 
5) L’Entente à Rome du 21 Mars a.c. 
6) Locarno. 
7) Les Tribunaux mixtes. 
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8) L’incident diplomatique à Tirana. 
9) Autres questions eventuelles. 
Prière de m’informer si Monsieur Titulesco est d’accord et s’il a quelques 

observations à faire ou de proposer d’autres questions supplémentaires”. 

Arion 

AMAE, Fond 71 Ungaria, vol. 3, f. 191 

437 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 292, din 24 aprilie 1936, ora. 13.55 
Înreg. la nr. 22 894, din 24 aprilie 1936 

Discursurile rostite ieri la masă de preşedinţii Consiliilor de Miniştri ungar şi 
polon au purtat caracterul unei cordialităţi demonstrative.  

Partea mai largă a fost ocupată de consideraţii sentimentale şi istorice. Nu au 
lipsit şi părţi cu caracter politic. 

Astfel, Gömbös a spus că, deşi rănile recente ale Ungariei nu au fost 
vindicate, şi complicaţii noi se arată în Europa, dânsul speră, totuşi, că nu ne găsim 
la începutul unei ere războinice, ci la punctul de plecare al unei epoci pacifice şi a 
colaborării europene bazate pe dreptate. 

La acest pasaj, prim-ministrul polon a răspuns textual: „Credem în consolidarea 
Europei, convinşi că ea va putea fi realizată abia în momentul când toate statele vor fi 
recunoscut adevărul fundamental, că nicio problemă vitală ce priveşte direct o ţară nu 
poate fi discutată şi decisă fără participarea şi consimţământul ei. Numai în condiţiile 
acestea se poate pune în disucţie starea încrederii indispensabile colaborării paşnice a 
popoarelor. Suntem fericiţi că relaţiile reciproce ungaro-polone, caracterizate 
întotdeauna de cea mai mare încredere şi de pricepere deplină înseamnă, tocmai prin 
acestea, un element de stabilitate şi de echilibru în partea aceasta a Europei”. 

Cred că discursul acesta a fost alcătuit de Beck. Partea citată exprimă ideile 
sale cunoscute în privinţa Pactului Oriental şi a reivzuirii tratatelor. 

Mă întreb numai dacă autorul s-a gândit îndeajuns la coridorul Danzig şi la 
Silezia Superioară, unde un „consimţământ liber” din partea Germaniei nu a exitstat. 

Grigorcea 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; prin curier, la Legaţia de la Varşovia, spre informare; Savel 
Rădulescu; 25.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Ungaria, vol. 83, f. 166–167 
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438 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, 

THEODOR EMANDI,  
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 618, din 24 aprilie 1936, ora 14.20 
Înreg. la nr. 22 884, din 24 aprilie 1936 

Incontestabil că domnul Austen Chamberlain a venit la Praga pentru a se 
informa în chestiunile politice. El a avut la Tabor o convorbire cu domnul Beneš, 
care a durat patru ore, aici a avut o altă lungă convorbire.  

Cum azi dmineaţă plec pentru două zile la Moravsko Ostrava, unde avem o 
mare serbare ceho-română, vă voi informa la întoarcerea mea. 

Ştiu precis că la întâlnirea din Praga Beneš a ripostat că, în caz dacă 
Cehoslovacia nu va fi ajutată de marii săi aliaţi ca să reziste Germaniei, ea nu va 
avea altă posibilitate decât aceea de a face politica Germaniei şi atunci, fireşte, că 
marii aliaţi se vor găsi într-o poziţie foarte grea. 

Vă voi arăta ce anume a răspuns Sir Austen Chamberlain, ştiu însă că 
raţionamentul lui Beneš l-a impresionat mult.  

Chestiunea unui împrumut Germaniei, care ar fi făcut obiectul preocupărilor 
ministrului englez de care au vorbit ziarele, se pare că nu a făcut parte din 
chestiunile discutate. 

Emandi 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 11, f. 138 

439 
NOTĂ DE SERVICIU 

N. f. n., din 24 aprilie 1936 

Ministrul Iugoslaviei mi-a făcut astăzi, 24 aprilie (ora 12), următoarea 
comunicare din partea domnului Stoiadinović, drept răspuns la comunicarea ce i-am 
făcut la 21 aprilie, din partea domnului ministru Titulescu, şi cuprinsă în telegrama 
nr. 100 (înregistrată sub nr. 22 260282): 
                                 

282 Vezi documentul nr. 428. 
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„S’il existe deux protocoles ou un seul, la chose est du raisonnement et de 
l’interprétation (cred că a vrut să spună că depinde de felul de a judeca şi de a 
interpreta). 

D’après mon opinion, il existe deux textes différents dont il faut faire un seul 
et cela ne pourra pas se faire autrement que par les conversations du 6 Mai 
prochain. 

Qu’il existe deux textes, on l’a vu au mois d’Août à Bled quand on a 
remplacé les mots «et passer» par les mots «pour passer» dans le protocole de 
Belgrade du 25 Mars 1935 (punctul 1). 

Seulement j’ai pensé que c’était là une seule différence, mais d’après 
l’information de M. Krofta il résulte clairement que M. Krofta considère aussi qu’il 
existe deux protocoles différents. M. Krofta a même ajouté que le Protocole de 
Belgrad n’est plus valable parce que M. Beneš ne l’a pas signé. 

J’adresse la prière de me donner les copies des deux textes, celui de 
Bratislava et celui de Belgrade pour le Ministère car nous avons seulement le texte 
de Belgrade”. 

Am răspuns ministrului Iugoslaviei că nu există decât un text semnat de 
domnii Jeftić şi Titulescu la Belgrad, pe care şi-a pus semnătura şi domnul Beneš la 
Bratislava, cu explicaţiile ce i-am dat personal şi la 20 aprilie şi completate cu 
confirmarea şi explicaţiile domnului ministru Titulescu la 21 aprilie (telegramele 
înregistrate sub nr. 22 046283 şi 22 260).  

Am întrebat apoi pe ministrul Iugoslaviei, referindu-mă la comunicarea 
făcută ieri domnului ministru Arion, care este sensul comunicării Guvernului 
iugoslav, cuprinsă în telegrama din 16 aprilie pe care Legaţia nu a primit-o la timp, 
dar pe care a reamintit-o în comunicarea făcută ieri domnului Arion, comunicare 
prin care Guvernul iugoslav îşi exprima acordul? 

Ministrul Iugoslaviei mi-a răspuns că comunicarea ce trebuia făcută la 16 
aprilie şi reamintită ieri crede că este condiţionată de reglementarea interpretării şi 
precizarea privitor la chestiunea procesului verbal sau proceselor verbale. 

Cum Guvernul iugoslav a putut, la 16 aprilie 1936, să exprime acordul cu 
noi, bănuiesc pe baza procesului verbal de la Belgrad din 25 şi 26 martie 1935, şi 
cum patru zile mai târziu (la 20 aprilie 1936) ridica chestiunea a două protocoale 
diferite, nu am putut fi lămurit de ministrul Iugoslaviei. 

Rădulescu 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 32, f. 364–365 

                                 
283 Vezi documentul nr. 426. 
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440 
DELEGATUL ROMÂNIEI LA  

COMISIA INTERNAŢIONALĂ A DUNĂRII, CONSTANTIN CONŢESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

Viena 
R. nr. 111, din 25 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 23 629/1936 

Reprezentanţa Germaniei în Comisia Internaţională a Dunării 

Domnule Ministru,  

Noile mijlociri ale Legaţiilor Franţei şi Angliei, despre care e vorba în ordinul 
ministerial nr. 13 208284, din 14 martie trecut, dovedesc odată mai mult dorinţa 
Guvernelor lor de a face Germaniei toate înlesnirile posibile pentru a o determina 
să-şi modifice hotărârea ei veche de a denunţa şi acest capitol special al Tratatului 
din Versailles, privitor la regimul fluviilor internaţionale. Într-adevăr, atitudinea 
Reich-ului în Comisiile Internaţionale ale Dunării, Oderului şi Elbei – nu atât în 
cea a Rinului, care nu e o creaţie de după război – a constituit în ultimul timp mai 
mult o perioadă de tranziţie şi de aşteptare a marilor înfăptuiri ce se plămădeau în 
ascuns în organizarea politică şi militară a ţării. Este mai bine de un an de când 
Germania încearcă să se scuture definitiv de Comisiile Elbei şi Oderului, sau, în 
orice caz, să rămână faţă în faţă numai cu Cehoslovacia, iar nu şi cu cele trei mari 
puteri occidentale, al căror amestec şi control îi stingheresc proiectele; la ultima 
reuniune a Comisiei Oderului, acum 3 luni, o declaraţie categorică în acest sens a 
fost chiar făcută oficial, dar, în urma concesiilor obţinute din partea Cehoslovaciei, 
cu asentimentul, ca să nu zic sub presiunea ziselor trei state, regimul ei a rămas 
juridiceşte intact, cine ştie pentru cât timp încă? 

Aceleaşi ameninţări făţişe au fost făcute şi în Comisia Internaţională a Dunării cu 
ocazia dezbaterilor aranjamentului pe baza căruia Reich-ul şi-a conservat provizoriu 
cei doi reprezentanţi. 

O ştire oficioasă, apărută şi comentată în presa europeană îndată după 
remilitarizarea Renaniei, şi în care se vorbea deschis de intenţia Germaniei de a se 
retrage din toate Comisiile fluviale denunţând întregul capitol (partea XII art. 321–379) 
din Tratatul din Versailles, n-a fost urmată de o dezminţire oficială, ci numai de un 
comentariu nebulos care, fără să afirme nimic, nici nu dezminţea nimic.  

Credinţa mea e că Reich-ul nu şi-a părăsit acest gând şi nu-l va părăsi, nici 
chiar dacă vreo Curte de Justiţie sau de arbitraj i-ar da dreptate în diferendul 
actualmente pendinte; cu atât mai mult, prin urmare, dacă nu i-ar da dreptate, cum 
speră toţi acei care mai conservă o umbră de logică în judecata lor. 
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Iată de ce, în aceste împrejurări, oricare ar fi instanţa ce s-ar propune, rezultatul 
ar fi aproape acelaşi.  

Nu cred, deci, că e locul a ne opune la sugestia arbitrajului, fie Curtea de 
arbitraj, fie orice altă formă, în locul judecăţii – înaintea Curţii de Justiţie – astfel 
precum cer cele două Guverne. 

Opinia mea este, însă, că, din punct de vedere juridic, această posibilitate de 
alegere nu-şi găseşte justificarea ei în articolul XXXVIII din Statutul Dunării, alin. 
1, care vorbeşte exclusiv de „la juridiction spéciale organisée par la Société des 
Nations”, iar alin. 2, „de la haute juridiction mentionnée à l’al. 1er”, astfel precum 
susţine nota franceză când declară că Statutul Dunării „contient une clause 
arbitrale (art. 38) à laquelle il ne saurait valablement se soustraire”, afirmaţie pe 
care o confirm, de altminteri, şi Consiliul nostru juridic în ultimul său aviz cu nr. 27. 

Sursa acestei posibilităţi de arbitraj – care bănuiesc că nu e citată şi în nota 
engleză, tocmai din cauza părerii ce formulez mai sus – trebuie căutată nu în 
Statutul Dunării, ci în actul de compromis – modus vivendi – încheiat anul trecut de 
Comisia Internaţională a Dunării cu delegaţia Reich-ului în care, într-adevăr, se 
vorbeşte de judecată sau arbitraj, pentru că Comisia a hotărât aşa, din motive de 
oportunitate, ea prevăzând încă de atunci că atunci Germania va refuza să compară 
înaintea Curţii de la Haga, atât din principiu, ea nemaifăcând parte din Liga 
Naţiunilor, cât şi din cauză că judecătorul german de la Haga e un antinazist 
declarat. 

Mai este însă un punct asupra căruia ţin a atrage binevoitoarea atenţie a 
Excelenţei Voastre. Acţiunea intentată contra Reich-ului pe lângă Liga Naţiunilor a 
fost introdusă de Anglia, Franţa şi, la un scurt interval, de Italia.  

Astăzi, singure, Anglia şi Franţa, urmăresc lupta; Italia pare a se fi retras, din 
momentul ce nota franceză zice că: „cette nouvelle procédure pourrait être proposée à 
Berlin par la France, la Grande-Bretagne et les États de la Petite Entente, s’ils 
étaient d’accord”.  

Această diminuare a importanţei acţiunii, provocată prin abstenţiunea Italiei, 
este semnificativă pentru dezvoltarea ulterioară a dezbaterilor. 

Observaţiile mele nu au decât o însemnătate juridică sau teoretică; în fapt 
însă, repet, putem, fără inconvenient adera la sugestia Guvernelor francez şi englez, 
cu singura rezervă asupra valorii art. 38 din Statutul Dunării, dacă Excelenţa Voastră 
o găseşte întemeiată.  

* 

Notele Legaţiilor Franţei şi Angliei conţin însă şi o a doua parte: chestiunea 
admiterii Germaniei în Comisia Europeană a Dunării. 

În privinţa acestei chestiuni, cu mult mai important, şi care prezintă aspecte 
foarte complexe, adresez Excelenţei Voastre un raport confidenţial, cuprinzând o 
expunere mai largă a situaţiei, văzută atât prin prisma exclusivă a Comisiei 
Europene, cât şi prin aceea a evenimentelor politicii actuale. 
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Cred, deci, că este locul a se amâna răspunsul în această afacere – care, după 
chiar declaraţiile guvernelor francez şi britanic, n-are absolut nici o legătură cu 
reprezentarea Reich-ului în Comisia Internaţională a Dunării –, declarând pur şi simplu 
celor două legaţii că chestiunea este încă în studiu şi că se va răspunde mai târziu. 

În acest interval, raportul meu, care, de altminteri, este deja gata, va fi prezentat 
Excelenţei Voastre la Bucureşti, odată cu lămuririle verbale ce sper a-i putea da. 

Conţescu 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 138, f. 14–17 

441 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA, 

CONSTANTIN LAPTEW,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 843/A-2, din 25 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 23 607, din 29 aprilie 1936 

Domnule Ministru,  

Chestionarul britanic ce se elaborează în momentul de faţă la Foreign Office 
pentru a fi trimis la Berlin, cu scopul de a elucida unele chestiuni în legătură cu 
propunerile din planul de pace şi de neagresiune emis de cancelarul Hitler, va fi 
expediat de abia la mijlocul săptămânii viitoare. Actualmente, domnul Eden pune 
la punct acest chestionar pentru a-l supune luni sau marţi Cabinetului, spre 
examinare şi aprobare. 

Se pare că pentru a evita o prea mare întârziere cu transmiterea chestionarului 
şi primirea răspunsului german s-ar fi făcut sugestii serioase de oportunitatea unei 
vizite, la sfârşitul săptămânii viitoare, a secretarului de Stat la Berlin, după cum am 
comunicat la timp Excelenţei Voastre cu telegrama mea [nr.] 803285/1936; mi se 
afirmă chiar că domnul Eden nu ar fi fost contrar acestei idei şi că sugestia venea 
de la domnul von Ribbentrop. Majoritatea Cabinetului, şi în special domnul 
Baldwin, s-ar fi opus acestei idei, care, fără îndoială, ar fi displăcut Guvernului 
francez şi ar fi putut da loc la tot soiul de interpretări, pe care Guvernul britanic 
doreşte să le evite în momentele actuale.  

În unele cercuri informate, se vorbeşte, totuşi, de o posibilă vizită, mai târziu, 
a lordului Halifax, la Berlin, după ce însă chestionarul va fi remis Guvernului 
german prin canalul Ambasadei britanice. Scopul ar fi de a obţine, printr-un contact 
direct, lămuriri precise de la însuşi cancelarul Reich-ului. 
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Chestionarul nu este încă complet, căci în sânul Guvernului s-au iscat 
divergenţe asupra cuprinsului său; astfel, unii membri doresc să fie cât mai 
complet, alţii cred că ar trebui să se limiteze la generalităţi şi că, de exemplu, dacă 
se cer explicaţii în chestiunea coloniilor – asupra căreia opinia britanică, în 
întregimea ei, este extrem de sensibilă – să nu se dea posibilitatea cancelarului de a 
formula noi pretenţii. Aceştia din urmă susţin că, dacă nu s-ar fi vorbit atât de mult 
de chestiunea renană, înainte de ocupaţia germană, cancelarul n-ar fi îndrăznit să 
pună în aplicare acţiunea sa de la 7 martie trecut. 

Mi se spune că baza chestionarului în jurul căreia se vor cere precizări 
Guvernului de la Berlin, vor fi: 1) atitudinea Germaniei faţă de vecinii săi din sud 
şi din est şi 2) interpretarea germană cu privire la egalitatea de drepturi. 

Primul punct cere un răspuns precis la interpretarea germană cu privire la 
legătura ce se face între pactele de neagresiune, pe de o parte, şi a) pactele de 
asistenţă mutuală şi b) obligaţiile bazate pe Covenantul Societăţii Naţiunilor, pe de 
alta. Această precizare – în opinia britanică – este esenţială, fiind dat că s-a emis 
părerea că pactele de neagresiune, în concepţia germană, înseamnă obţinerea 
neutralităţii unor state în caz de un atac german faţă de un alt stat, spre exemplu: 
neutralitatea statelor din vestul Europei faţă de un atac contra Rusiei. 

Totodată, Guvernul britanic ar dori ca cel german să admită precăderea 
obligaţiilor bazate pe Covenantul Societăţii Naţiunilor, asupra pactelor de neagresiune 
şi să accepte pentru vecinii Reich-ului menţinerea pactelor de asistenţă mutual, 
bazate pe Covenant, şi aceasta în concordanţă cu declaraţiile făcute de cancelarul 
german ambasadorului britanic încă din aprilie 1935. Se crede aici că, astfel, 
planurile german şi francez ar putea fi contopite. 

Chestionarul va mai ridica, în afară de chestiunea juridică de mai sus, şi 
precizări din partea Guvernului german [faţă] de intenţiile sale faţă de Austria, 
Memel, Danzig şi Cehoslovacia. Aici nu se crede în probabilitatea unei acţiuni 
directe germane în contra acestor state; se emite însă temerea de acţiuni subversive 
provocate de elementele germane din aceste teritorii, care să faciliteze pretextul 
unei eventuale intervenţii. Se vor cere, de asemenea, lămuriri şi cu privire la 
atitudinea germană faţă de Soviete.  

În ceea ce priveşte egalitatea de drepturi, nu se ştie încă dacă chestionarul va 
cere precizări numai în chestiunea colonială sau dacă se va întreba dacă planul 
cancelarului implică şi alte rectificări teritoriale. 

Mi se mai spune că este probabil că chestionarul va cere Guvernului german 
să declare, în mod formal, dacă, odată căzut de acord între Reich şi puterile 
interesate asupra punctelor de mai sus, Germania este gata să menţină angajamentele 
luate, chiar dacă ulterior ar dori să li se mai aducă o schimbare, şi că pe viitor nu va 
mai recurge la acţiuni unilaterale, supunându-se ca şi celelalte state legilor 
internaţionale în vigoare şi arbitrajului. 

Este mai mult ca probabil că se va cere Germaniei să facă şi un gest de 
împăciuire pentru a uşura tensiunea existent, şi acesta va fi ca să nu recurgă la 
fortificarea Renaniei atât timp cât discuţii asupra elaborării noului plan de 
pacificare sunt în curs. 
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Un punct care mai este în discuţie, şi care se studiază în momentul de faţă, 
este chestiunea dacă se va pune întrebarea Germaniei privitor la reintrarea ei în 
Societatea Naţiunilor, dat fiind că se consideră aici că mai curând decât se credea 
se va pune chestiunea reformei Ligii, fiind dat că sistemul actual a dat greş, mai 
ales în ce priveşte oprirea unei agresiuni. Se crede, deci, că este nimerit a se şti din 
timp ce părere are Guvernul german şi asupra acestei chestiuni. 

Ieri, ambasadorul Franţei a remis la Foreign Office un memoriu conţinând 
întrebări pe care Guvernul francez ar dori să fie înglobate în chestionarul englez. 
Acestea, de altfel, corespund, în bună parte, cu acelea asupra cărora şi Guvernul 
britanic doreşte să obţină lămuriri. 

După cum am spus mai sus, chestionarul britanic este încă în studiu şi nu se ştie 
ce schimbări i se vor aduce după ce va fi fost supus Cabinetului spre examinare. 
Trăsăturile generale ale planului întocmit de Foreign Office sunt cele enunţate mai sus. 
S-ar putea ca unele din aceste chestiuni să fie însă trimise sub formă de sugestii 
britanice, mai ales în ce priveşte combinaţia pactelor bilaterale şi a pactelor de asistenţă 
mutuală, cu precăderea asupra acestora a obligaţiilor prevăzute de Covenantul Ligii. 

Laptew 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului; domnului ministru; dommnului subsecretar de Stat; Dir. politică. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 334, f. 259–264 

442 
NOTĂ DE CONVORBIRE 

N. f. n., din 25 aprilie 1936 

Potrivit unei telegrame primite de la Guvernul său, ministrul Iugoslaviei mi-a 
făcut următoarea comunicare: 

Domnul Krofta propune încă 3 noi puncte de adăugat la ordinea de zi a 
Conferinţei Micii Înţelegeri: 

1) Conflictul italo-abisinian; 
2) Chestiunea sancţiunilor; 
3) Colaborarea economică a Micii Înţelegeri cu statele danubiene. 

Domnul Stoiadinović este de acord cu propunerile domnului Krofta şi roagă pe 
domnul Titulescu să binevoiască a-i răspunde dacă acceptă şi Domnia Sa adăugirea 
acestor 3 chestiuni la ordinea de zi a viitoarei conferinţe a Micii Înţelegeri. 

Arion 
AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 20 
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443 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VASILE STOICA,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 194, din 26 aprilie 1936, ora 00.20 
Înreg. la nr. 23 049, din 26 aprilie 1936 

Astăzi, de la orele 10 dimineaţa până la orele trei după amiază, a avut loc un 
Consiliu de Miniştri sub preşedinţia Regelui. Fireşte, senzaţia e mare. Comunicatul 
oficial declară că miniştrii au prezentat rapoarte despre activitatea lor de până acum 
şi au făcut propuneri pentru viitor. După informaţiile ce am – care au nevoie de 
verificare, dar care îmi par apropiate Guvernului – Consiliul s-a ocupat numai de 
problemele politicii externe şi ale armatei. 

1) Răspunsul la demersul Turciei pentru remilitarizarea Strâmtorilor; 
2) Acţiunea, pe care, în urma situaţiei create de remilitarizarea Renaniei, de 

reînarmarea Austriei şi de demersul Turciei, va trebui s-o facă Bulgaria 
pentru obţinerea egalităţii de drepturi în privinţa armatei şi armamentului său; 

3) Înzestrarea armatei cu materialul necesar prin încheierea unui contract cu 
„Casa Krupp-Bofors” pentru furnizarea de artilerie de munte, artilerie 
antiaeriană, câteva obuziere şi câteva tunuri de 105 mm, precum şi 24 de 
aeroplane puternice, despre care am raportat cu telegrama mea nr. 
1 178286, totul în valoare de 400 de milioane leva. 

Voi căuta să verific şi să obţin precizări. 
Stoica 

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Marele Stat Major; Dir. politică; 26.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Bulgaria, vol. 11, f. 43–44 

444 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI 

[Bucureşti?] 
T. nr. 23 055, din 26 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 23 055, din 26 aprilie 1936 
Strict secret. 

Rog a vedea chiar azi duminică pe domnul Krofta şi a-i face următoarea 
comunicare: 
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MS Regele Carol, împreună cu Guvernul român, roagă pe Excelenţa Sa, 
preşedintele Beneš, să facă vizita sa proiectată la Bucureşti în zilele de 8, 9 şi 10 mai, 
sărbătoarea naţională a României. Este vorba, dacă această propunere este 
acceptată, ca Consiliul Micii Înţelegeri să aibă loc la Bucureşti, în loc de Belgrad, 
şi că, paralel cu el, să se întrunească şi cei trei şefi ai statelor Micii Înţelegeri. 

Prinţul Paul, întrebat de MS Regele, a găsit ideea foarte bună şi a acceptat, în 
principiu, rezervând răspunsul definitiv pentru luni, 27 aprilie 1936. 

MS Regele şi Guvernul român consideră această manifestare de solidaritate 
cea mai bună dezminţire împotriva zvonurilor care afirmă că, actualmente, ar lipsi 
o unitate de acţiune. 

Aş fi recunoscător, dacă domnul Krofta mi-ar da răspunsul domnului Beneš 
tot luni. 

Rog a păstra cele de mai sus absolut numai pentru Domnia Voastră. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 26 

445 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 623, din 26 aprilie 1936, ora 18.20 
Înreg. la nr. 23 059, din 27 aprilie 1936 

Ca răspuns la telegrama Domniei Voastre nr. 23 055287. 
Întors astăzi de la Morava Ostrava, unde am avut o strălucită manifestare 

pentru Mica Înţelegere, am văzut îndată pe ministrul Afacerilor Străine. Domnul 
Krofta este de perfect acord cu răspunsul ce v-a dat ieri seară telefonic domnul 
preşedinte al Republicii cehoslovace, adică vor veni la 8, 9 şi 10 mai la Bucureşti, 
dacă şi Iugoslavia admite această dată. 

Domnul Krofta vă va fi recunoscător, dacă l-aţi înştiinţa chiar mâine ce 
răspuns aţi primit de la Praga. 

Emandi 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 29 
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446 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 627, din 27 aprilie 1936, ora. 14.35 
Înreg. la nr. 23 237, din 27 aprilie 1936 

Krofta mi-a spus că ministrul Italiei i-a transmis o telegramă a lui Mussolini, 
în care el afirmă că la Addis Abeba s-au trimis 200 de mitraliere trimise din Praga 
şi că acest fapt Italia nu-l va uita niciodată. 

Krofta a răspuns că, întrucât Cehoslovacia se găseşte printre statele care au 
admis sancţiunile, Guvernul cehoslovac n-a putut împiedica transportul. 

După câteva zile, ministrul Italiei a revenit cu o telegramă a lui Mussolini, în 
care acesta crede că faptul că [sic!] ziarele cehoslovace (cele de opoziţie) se 
pronunţă contra sancţiunilor ar fi de mare importanţă fiindcă ar putea duce la o 
destindere care să pună capăt războiului. 

Krofta crede că actualul ministru al Italiei este de părere, în mod cu totul 
confidenţial, că situaţia financiară este aşa de grea, că nu se mai poate continua 
multă vreme războiul şi că Italia, deplasând mari forţe în Africa, rămâne mult 
slăbită în Europa, şi dacă are mare temere de un atac german contra Austriei, are şi 
mai mare pentru Trieste. Aşa s-ar explica dorinţa Ducelui de a se apropia de Mica 
Înţelegere. 

Emandi 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică; prin curier, spre informare, Legaţiei de la Roma; 
27.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 11, f. 113 

447 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 693, din 27 aprilie 1936, ora 15.00 
Înreg. la nr. 23 245, din 28 aprilie 1936 

De câteva zile, constat la unele personalităţi oficiale şi la unii ziarişti 
germane, al căror contact permanent cu cercurile guvernamentale este cunoscut, o 
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nedesluşită enervare. Siguranţei aparente de până ieri s-a substituit un sentiment de 
vădită preocupare. Ea pare a fi cauzată: 

1) De anumite semne ale unei destinderi între Franţa şi Anglia; 
2) De ştirea că Statul Major francez nu ar tolera cu niciun preţ fortificarea 

Renaniei, fiind hotărât a impune respectarea articolului 42 din Tratatul 
de la Versailles chiar prin forţa armată. Or, am avut din nou 
confirmarea, din foarte bun izvor german, că în acest moment, cu toate 
paradele germane, forţele militare ale Reich-ului nu sunt încă la 
înălţimea celor franceze şi că, până în prezent, conducerea armatei 
germane este ostilă oricărei aventuri militare. Dat fiind însă că domnul 
Hitler nu s-ar închina niciodată în faţa unui act de violenţă francez, 
îngrijorarea ce vă semnalez pare destul de justificată. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Marele Stat Major; domnului director politic; 28.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 341, f. 141 

448 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 292, din 27 aprilie 1936, ora 20.24 
Înreg. la nr. 23 250, din 28 aprilie 1936 

Şeful de Stat Major estonian, însoţit de şeful Secţiei Operaţiuni şi ataşatul 
militar sovietic la Tallinn, este aşteptat astăzi aici. 

Primejdia germană provoacă apropieri la Moscova. 
Voi căuta să mă informez dacă este vorba de ceva mai mult decât o vizită de 

curtenie. Presupun că pericolul ce prezintă pentru baltici înarmările navale germane 
va constitui nodul conversaţiilor şi nu ar fi de mirare a se discuta livrarea de 
armament sovietic, îndeosebi artilerie de coastă. 

Ciuntu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Marele Stat Major; Dir. politică; 28.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 53, f. 437 
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449 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva] 
T. nr. 320, din 27 aprilie 1936 

Amicul de la Paris mă roagă să vă transmit următoarele. A fost foarte frapat 
de părerea exprimată în cercuri diplomatice străine, dar amice, şi de doi scriitori 
politici francezi importanţi, că singurul mijloc de a opri alunecarea Turciei înspre 
Germania şi a o readuce în cercul puterilor europene ar fi să i se ofere acorduri de 
asistenţă mutuală. Turcia crede că o piedică la obţinerea acestui lucru este 
timiditatea Franţei faţă de Italia. Cercurile pomenite sunt convinse că singura 
persoană desemnată a interveni eficace în sensul dorit este EV. Se crede că 
momentul prielnic ar fi imediat după alegerile franceze. 

Antoniade 
[Note marginale:] 
Personală pentru domnul Titulescu, de descifrat de domnul Paraschivescu. 

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 25, f. 63 

450 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 323, din 27 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 23 845/1936 

Vizita primului ministru polon 

Domnule Ministru, 

Vizita primului ministru polon la Budapesta a fost caracterizată printr-o 
cordialitate excesivă. Tot ce aparatul administrativ poate mobiliza într-o ţară foarte 
disciplinată a fost pus în mişcare pentru a umple pieţele şi străzile pe unde trecea 
cortegiul. Toate asociaţiile patriotice, foştii combatanţi, organizaţiile studenţeşti, 
toată lumea publicului împins de curiozitate a fost [sic!] plasate pentru a manifesta 
un „entuziasm” delirant. Scopul a fost, evident, acela de a impresiona pe primul 
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ministru polon şi a-l „răpi” prin căldura extraordinară a simpatiei populare 
irezistibile pentru Polonia. Prin „izbucnirea spontană” a sufletului maghiar, Ungaria 
vrea să impresioneze şi opinia publică polonă, creând, astfel, un capital sentimental 
pe care să-l poată exploata în scopurile sale politice. Partea exterioară a vizitei a 
decurs în modul următor: 

Joi, 23 aprilie, dimineaţa, premierul polon a sosit la frontiera ungară, venind 
din Viena. La frontieră, dânsul a fost obiectul unei primiri neobişnuit de ample din 
partea autorităţilor şi a „populaţiei”. La discursul prefectului, primul ministru polon 
a răspuns printr-un discurs (anexa I288), subliniind legăturile istorice şi colaborarea 
prezentă a celor două state. În gările mai importante dintre frontieră şi Budapesta s-au 
repetat „primirile entuziaste”, la care domnul Kościalkowski, neavând, probabil, 
discursuri pregătite a răspuns printr-un „Trăiască Ungaria!”, rostit în ungureşte. 

În Budapesta, premierul polon a fost primit de generalul Gömbös, în fruntea 
întregului Cabinet. Peronul fiind prea mic pentru a conţine toată lumea [sic!], 
primirea a avut loc în faţa gării, unde se găseau o companie de onoare cu muzică, 
formaţiunile foştilor luptători, asociaţiile studenţeşti şi ale cercetaşilor, precum şi 
un public imens. Pe întregul parcurs, până la hotel, domnul Kościalkowski a fost 
salutat în mod frenetic. 

Scurt timp după sosire, Domnia Sa s-a dus să depună o coroană pe 
Mormântul soldatului necunoscut. Actul acesta s-a desfăşurat cu un fast militar şi 
protocolar, cum nu s-a obişnuit niciodată până acum. 

După aceasta, a avut loc un dejun oficial la Legaţia Poloniei, iar la ora 5 a 
fost o mare recepţie la Universitate. Premierul polon a fost salutat de rectorul 
Universităţii, care a pronunţat un lung discurs, spunând, între altele: „Iată, Polonia 
a reînviat, singura noastră dorinţă este de a-i urma exemplul”. Întrucât „Ungaria nu 
a dispărut” ca stat ca pe vremuri ca Polonia, împărţită complet şi întrucât „Ungaria” 
trăieşte şi astăzi, având independenţă, şef de stat, guvern, armată etc. este evident 
că sub cuvântul „Ungaria” trebuie înţeleasă „Ungaria Mare istorică”. La discursurile 
rostite la Universitate, domnul Kościalkowski a răspuns printr-un discurs (anexa 2), 
subliniind necesitatea de a „păstra şi întări mai mult în viitor” legăturile din trecut. 

Seara a avut loc la preşedinţia Consiliului de Miniştri o masă de gală, urmată 
de o recepţie la care a fost invitat şi corpul diplomatic. Excelenţa Voastră va găsi 
aici, în alăturare (anexele 3 şi 4), textul discursurilor rostite cu această ocazie. 

Generalul Gömbös a vorbit cu o căldură extraordinară de personajele istorice 
comune, de ajutorul reciproc acordat în trecut, de sentimentul de solidaritate cu 
naţiunea-soră, invocând figura mareşalului Pilsudski, acest „prieten adevărat” al 
Ungariei. 

Generalul nu s-a mulţumit însă cu aceste efuziuni ditirambice, ci a trecut şi pe 
terenul pur politic. Astfel, Domnia Sa a spus la începutul discursului său că poporul 
ungar se simte legat de cel polon nu numai prin amintirile trecutului, dar şi prin 
„înţelegerea vieţii reale şi prin priceperea pentru valoarea prietenilor adevăraţi. Or, 
                                 

288 Anexele la care face referire diplomatul român nu au fost identificate în arhivă. 
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„viaţa reală” înseamnă în limbajul curent maghiar „perimarea tratatelor şi necesitate 
revizuirii lor”, iar „prietenii adevăraţi” sunt aceia care sprijină revizuirea tratatelor! 

Mai departe, generalul Gömbös a vorbit de sentimentul de solidaritate ce 
există în poporul ungar pentru Polonia. În renaşterea Poloniei, Ungaria a văzut 
„victoria dreptăţii eterne din care am putea trage nădejdi noi în nenorocirea noastră”. 

„Deşi rănile trecutului apropiat – din care «partea cea mai mare» a revenit, de 
data aceasta, nouă – nu sunt încă vindicate, şi pe cerul Europei se arată deja nori 
noi, vreau, totuşi, să cred că ele nu anunţă începutul unei ere de luptă noi, ci 
durerile de facere a unei noi epoci paşnice, care va înfăptui noua colaborare 
europeană bazată pe dreptate şi acordând naţiunilor un loc demn în familia cea 
mare a popoarelor”. 

Este evident că „noua colaborare este un sinonim pentru revizuirea tratatelor”, iar 
ce înseamnă „dreptate” (acea faimoasă „justitia per Ungaria”289) o ştim foarte bine 
demult: dreptul de a oprima din nou popoarele din ţinuturile dezlipite. 

În răspunsul său, premierul polon a reluat tema prieteniei istorice şi a 
„eroilor” comuni. Dacă o tratare discretă a acestei teme putea fi, întrucâtva, 
admisibilă, trebuie să constat că primul ministru polon a trecut peste limitele ce 
consideraţia pentru aliata sa România ar fi trebuit să-i impună. A vorbi în tonul 
precum Polonia a crezut de bine să vorbească la Budapesta în ziua de 23 aprilie, şi 
a sublinia „comunitatea de interese, mergând până la ajutorul reciproc şi, deseori, 
până la apărarea comună contra inamicului”, înseamnă a jigni sentimentul naţional 
român şi a supune aşa-zisa „alianţă româno-polonă” unei încercări prea grele. 

La pasajele politice din discursul domnului Gömbös, primul ministru polon a 
răspuns exprimându-şi convingerea că „Consolidarea Europei va putea avea loc 
abia în momentul când toate statele vor fi recunoscut adevărul fundamental că nicio 
problemă vitală care priveşte o ţară direct nu poate fi discutată şi decisă fără 
participarea şi consimţământul ei. Numai în condiţiile acestea se poate crea acea 
stare de încredere indispensabilă colaborării paşnice a naţiunilor. Suntem fericiţi că 
relaţiile dintre Polonia şi Ungaria, totdeauna pătrunse de cea mai mare încredere şi 
de cea mai largă pricepere, înseamnă tocmai prin aceasta, un element al stabilităţii 
şi al echilibrului în partea aceasta a Europei”. 

Ştiu bine că discursul acesta a fost făcut de ministrul de Externe polon, sub 
auspiciile directe ale domnului Beck. Pasajul subliniat constituie, evident, o 
manifestaţie politică de mare importanţă. El este susceptibil de mai multe interpretări, 
dar constituie, desigur, o luare de atitudine netă pentru Ungaria. Excelenţa Voastră 
va găsi mai jos interpretarea care i se dă aici şi care este confirmată şi de ştirile 
sosite din Polonia. 

Ziua a doua a şederii domnului Kościalkowski a început prin depunerea unei 
coroane la statuia generalului Bem. Aici s-a repetat fastul militaro-patriotic 
dezvoltat în ajun la Mormântul soldatului necunoscut. După terminarea solemnităţii, 
premierul polon s-a despărţit cu strigătul răsunător „Elyen a Magyarorszag” 
(Trăiască Ungaria!). 
                                 

289 Dreptate pentru Ungaria (lat.). 
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La ora 11, domnul Kościalkowski s-a dus la Preşedinţia Consiliului, unde s-a 
întreţinut cu domnii Gömbös şi Kanya. La această întrevedere a luat parte şi 
ministrul de Justiţie. S-au semnat mai multe convenţii, de altfel, fără importanţă, 
ca: convenţia consulară, cea de extrădare şi de asistenţă juridică şi un act adiţional 
la aranjamentul comercial. S-au stabilit şi principiile unei convenţii de turism, care 
va fi semnată ulterior. Este evident că aceste convenţii ar fi putut fi semnate şi de 
un director din minister. Dar nevoile unei puneri în scenă teatrală au cerut ca să se 
facă o semnătură solemnă. 

De la preşedintele Consiliului, domnul Kościalkowski s-a dus la Legaţia 
Poloniei pentru a primi colonia, iar de acolo la audienţă, la Regentul Ungariei. 
Audienţa a fost urmată de un dejun, la care au participat domnii Gömbös şi Kanya, 
suita premierului polon şi câteva personalităţi ungare marcante. După amiază, a 
avut loc o vizită la Muzeul de Agricultură, iar la orele 5, domnul Kościalkowski s-a 
dus din nou la Preşedinţia Consiliului, unde a avut o consfătuire politică în trei, cu 
domnii Gömbös şi Kanya. Peste vreo jumătate de oră au fost chemaţi din partea 
polonă: directorul politic adjunct de la Externe, Thadeus Kobylanski, ministrul 
Poloniei de aici, iar din partea ungară, miniştrii de Agricultură, de Finanţe, de 
Industrie şi de Comerţ. Obiectul discuţiei ar fi fost – după declaraţiile oficiale – 
chestiunile economice. Întrucât schimburile economice polono-maghiare sunt 
minime (vreo 80–90 de milioane de lei, de ambele părţi), o consfătuire atât de 
solemnă n-ar fi fost necesară. Dar şi aici s-a făcut puţin teatru după modul punerii 
în scenă a la „Reinhardt”. 

Consfătuirile de la Preşedinţia Consiliului au ţinut vreun ceas şi un sfert. 
După terminarea lor, premierul polon s-a dus la recepţia presei ungare şi străine, 
unde a rostit un discurs (anexa 5), care a repetat tema legăturilor istorice şi 
prezente. Şi cu această ocazie, domnul Kościalkowski a desconsiderat cu totul 
rezerva, ce consideraţiile faţă de opinia publică română ar fi trebuit să îi pună, şi a 
trecut peste limitele permise. 

Seara a avut loc la Operă o reprezentaţie de gală, la care au participat 
Regentul, oficialităţile ungare, Corpul diplomatic şi un public ales, în frunte cu 
arhiducii. S-a dat, între altele, o operă în cursul căreia are loc un festival. Stăpânul 
casei se ridică, la un moment dat, pentru a pronunţa un toast. Actorul respectiv 
schimbase textul toastului, înlocuindu-l prin cuvintele „Trăiască naţiunea soră 
polonă!”. Publicul s-a ridicat în picioare şi a izbucnit în nesfârşite aplauze şi strigăte de 
„Elyen” la adresa Poloniei şi a domnului Kościalkowski. Întrucât avem cunoştinţă 
de acest „truc de scenă”, care a mai fost întrebuinţat odată cu ocazia vizitei 
domnului Dollfuss şi întrucât nu vroiam să fiu pus într-o situaţie penibilă m-am 
abţinut a lua parte la această reprezentaţie de gală, invocând doliul Curţii Regale. 

După operă, a avut loc un souper mai redus la domnul Kanya. 
Sâmbătă, domnul Kościalkowski a plecat în provincie pentru a vizita 

hergheliile de stat. După amiază, Domnia Sa a apărut la ceaiul oferit de directorul 
presei polone ziariştilor unguri, unde a pronunţat un discurs (anexa 7). Masa de 
seară a fost oferită de ministrul Instrucţiunii, care a fost acum câtva timp în vizită 
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oficială în Polonia. Vizita domnului Kościalkowski s-a terminat printr-o fastuoasă 
recepţie oferită de preşedintele Camerei, în localul Parlamentului. După recepţie, 
oaspeţii poloni au fost însoţiţi la gară de lumea oficială ungară. Ei au petrecut 
noaptea în tren şi au plecat a doua zi (26 aprilie), la ora 7 dimineaţa. La gara de 
frontieră între Ungaria şi Cehoslovacia (Szob) a avut loc o manifestaţie entuziastă 
de frăţie polono-maghiară, în prezenţa autorităţilor civile şi militare, a foştilor 
combatanţi, a formaţiunilor patriotice. Această manifestare zgomotoasă şi cu totul 
deplasată într-o gară la frontiera ungaro-cehoslovacă a avut caracterul unei 
demonstraţii provocatoare la adresa Cehoslovaciei. 

De la frontieră, premierul polon a trimis generalului Gömbös o telegramă de 
mulţumire pentru primirea „frăţească” (anexa 8), iar la sosirea în Varşovia, Domnia 
Sa a făcut Agenţiei telegrafice polone Iskra o declaraţie destinată să impresioneze 
adânc opinia publică polonă, conform promisiunilor sale făcute cu ocazia recepţiei 
de presă (anexa 5, pasajul final; Excelenţa Voastră va găsi textul acestor declaraţii 
la anexa 9). 

* 

Şeful Guvernului polon a fost însoţit de următoarele persoane: contele Roger 
Raczins subsecretar de Stat în Ministerul Agriculturii; Thadeus Kobylanski, 
director politic adjunct în Ministerul de Externe polon; Alexandru Lubienski, 
director adjunct al Protocolului; Bogdan Lackowski, directorul presei; maiorul 
Lipcsey Steiner. Din toate aceste persoane numai domnul Kobylanski are 
importanţă politică. Îl cunosc de la Bucureşti, unde a stat mai mulţi ani ca consilier, 
semnalându-se printr-un spirit de intrigă remarcabil. Am avut, întâmplător, ocazia 
să aflu adevăratele sale sentimente pentru România, care sunt departe de a fi bune. 
Kobylanski este omul special de încredere al domnul Beck, care, încă înainte de a 
fi ministru de Externe, conducea prin dânsul Legaţia de la Bucureşti.  

* 

M-am întreţinut timp de câteva minute cu domnul Kościalkowski, la recepţia 
ce a avut loc la Preşedinţia Consiliului. Ţinusem să ofer şefului Guvernului polon 
ocazia de a-mi face vreo comunicare despre rostul vizitei sale acolo. Cred că ar fi 
fost firesc ca primul ministru polon, aflându-se într-o ţară care nu întreţine relaţii 
bune cu aliata Poloniei, România, să fi spus măcar câteva cuvinte de simpatie şi de 
politeţe faţă de ţara mea. Ştiind că domnul Kościalkowski nu prea vorbeşte limbile 
străine, am început conversaţia în limba polonă, care îmi este foarte familiară. Deşi 
Domnia Sa a avut, deci, toată posibilitatea să se întreţină liber cu mine, dânsul s-a 
arătat de o rezervă completă. Nu mi-a comunicat absolut nimic despre rostul vizitei 
sale şi, în loc de a-mi spune măcar câteva cuvinte amabile despre România, dânsul 
s-a mulţumit doar să exprime sentimentele sale de prietenie pentru domnul Cădere, 
ceea ce nu constituia pentru mine nimic nou, dar şi nimic agreabil. Cred că domnul 
Kościalkowski ar fi dat o dovadă mai mare de tact, dacă s-ar fi exprimat în termeni 
simpatici pentru ministrul actual al României la Varşovia. 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 647

Conversaţia noastră, deşi a ţinut vreo zece minute, a fost complet negată. 
Trebuie să mărturisesc, de altfel, că domnul Kościalkowski mi-a făcut impresia 
unui om stângaci şi timid, care n-are nici o cunoştinţă în domeniul politicii externe. 
Pot să mărturisesc că n-am văzut într-un post atât de înalt un om lipsit de siguranţă 
de sine şi de acea uşurinţă a manierelor, care caracterizează pe cei destinaţi să 
guverneze şi să conducă oamenii. Am avut impresia de a mă găsi în faţa unui om 
de paie al cuiva. Nu ştiu al cui „om de paie” este Kościalkowski, dar nu cred că el 
va fi în măsură să domine situaţia tulbure din Polonia. 

* 

Voi căuta să desluşesc, în capitolul acesta, importanţa politică a vizitei polone. 
Sunt informat din izvor bun că domnul Beck operează de câtva timp o 

„manevră” de apropiere între Polonia şi gruparea de la Roma. Acţiunea aceasta 
pare a fi fost provocată de „planul dunărean”, atât de mult trâmbiţat, al domnului 
Hodža şi de veleităţile Cehoslovaciei de a se apropia de Roma. Pentru a izola încă 
mai bine Cehoslovacia, domnul Beck a oferit la Roma colaborarea Poloniei cu 
„gruparea de la Roma”, deci a unui stat de două ori şi jumătate mai puternic decât 
Cehoslovacia. 

Informaţia aceasta îşi găseşte confirmarea prin diferitele articole, publicate în 
ajunul vizitei de ziarele poloneze ca „Polska Zborjna” şi alte organe ale domnului 
Beck. „Polska Zborjna”, din 23 aprilie, se ocupă, în special, de „mare problemă, a 
cărei soluţionare interesează de aproape atât Guvernul polon, cât şi cel ungar”. 

Caracteristic este şi articolul ziarului vienez „Reichspost”, din 23 aprilie a.c., 
articol inspirat, desigur, de domnul Berger-Waldenegg, care, prin canalul Romei şi 
al Budapestei, trebuie să recunoască intenţiile Varşoviei. „Polonia – spune acest 
articol – este hotărât pentru recunoaşterea suveranităţii depline a Ungariei, deci 
pentru dreptul de autodeterminare în chestiunile militare şi dinastice. Polonia este 
însăşi pentru introducerea Ungariei în sistemul concertului european, ceea ce 
necesită, fireşte, o reorganizare a bazinului dunărean. Aceasta se poate obţine 
numai printr-un compromis între Ungaria şi Mica Înţelegere, nu însă printr-un 
dictat unilateral al acesteia din urmă. Frica cehilor de a face concesii a împiedicat 
până acum toate încercările de apropiere. Cu atât mai mare este simpatia Poloniei 
faţă de antanta de la Roma. Protestul ungar contra propunerii franceze de a renunţa 
pe 25 de ani la revizuirea frontierelor a găsit o pricepere deplină în Polonia, unde 
planul de pace de la Paris este criticat şi considerat ca nereal”. 

Dar nu numai glasurile polone şi austriece, dar şi cele germane şi chiar cele 
mai autorizate ungare confirmă informaţia de mai sus. Astfel, s-a urmărit în 
cercurile germane de aici cu o vădită neîncredere vizita polonă, considerată aici ca 
o apropiere a Poloniei de „grupul de la Roma”, a cărui intenţii sunt suspectate de 
Berlin. Nemulţumirea aceasta la început considerabilă, pare a se atenua însă astăzi. 
Se vede că Polonia a dat explicaţii liniştitoare la Berlin. Astfel s-ar putea explica şi 
articolul apărut astăzi în „Deutsche Diplomatische Korrespondenz”, care articol 
tratează cu o bunăvoinţă oarecare, nelipsită însă de unele rezerve, rezultatele 
întrevederilor de la Budapesta. 
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Dar interpretarea, deocamdată, cea mai autorizată ne vine din partea 
Ungariei. Într-un articol de fond, apărut în „Pester Lloyd”, din 26 aprilie, şi purtând 
cifrul prin care domnul Kanya semnează articolele sale, ministrul de Externe ungar 
interpretează pasajul politic din discursul domnului Kościalkowski, ţinut la 
Preşedinţia Consiliului, în sensul următor: afirmaţia că nici o problemă care 
priveşte o ţară în mod direct, nu poate fi rezolvată fără participarea şi 
consimţământul acelei ţări, înseamnă că Polonia, deşi nu este o putere dunăreană, 
are, totuşi, interese politice şi economice în regiunea dunăreană şi aparţine, în orice 
caz, acelor mari puteri, care nu pot consimţi rezolvarea acestei probleme fără 
participarea şi consimţirea ei. 

Vedem, deci, clar din analizarea tuturor surselor de informaţii că „laitmotivul” 
este totdeauna identic: Polonia îşi anunţă interesul în chestiunile dunărene. 

Ce urmăreşte oare Polonia prin lansarea acestei formule? Deşi nu putem însă 
să ne dăm seama cu precizie de importanţa formulei, putem deja să credem că se 
urmăreşte, înainte de toate, o demonstraţie şi o manevră ostilă contra 
Cehoslovaciei, precum şi o colaborare diplomatică în favoarea egalităţii militare şi 
a pretenţiilor revizioniste maghiare. 

După informaţiile mele, domnul Beck a avut intenţia să însoţească pe primul 
ministru la Budapesta pentru a dezvolta aici, personal, formula sa (Sosirea lui a 
fost, de fapt, confirmată la un moment dat de către Legaţia Poloniei de aici). 
Ulterior însă, domnul Beck şi-ar fi schimbat intenţiile, considerând că o „mare 
putere” ca Polonia ar acorda o importanţă prea mare unei puteri mici, dacă ea ar 
răspunde la vizita unui preşedinte de Consiliu prin vizita şefului unui guvern şi a 
ministrului de Externe. În consecinţă, domnul Beck ar fi renunţat la proiectul său şi 
s-a mulţumit să trimită aici pe omul său de încredere, Kobylanski, care, dată fiind 
nepregătirea diplomatică totală a domnul Kościalkowski, a dezvoltat faţă de domnii 
Gömbös şi Kanya formula interesării Poloniei în problemele dunărene. 

Domnul Beck a trimis aici încă un alt om de încredere al său, pe domnul 
Gielzynski, vice-preşedintele Asociaţiei ziariştilor poloni, care a avut misiunea să 
răspândească „formula” polonă în cercurile ziariştilor. Foarte caracteristic pentru 
activitatea acestui diplomat stipendiat al domnului Beck este discursul său ţinut la 
dejunul oferit de domnul Mengele, directorul presei din Ministerul de Externe 
ungar. După sublinierea cordialităţii relaţiilor istorice, Gielzynski a încheiat: „Ridic 
paharul meu pentru prosperitatea Ungariei şi pentru realizarea speranţelor ungare, 
la care naţiunea polonă, pătrunsă de sentimentul de dreptate, va sprijini, totdeauna, 
din răsputeri, naţiunea ungară”. 

Discursul acesta caracterizează perfect atmosfera şi dedesubturile acestei 
vizite. 

* 

Continuând raportul meu azi, 28 aprilie, găsesc în presa ungară un reportaj 
telegrafic, publicat cu litere mari, din Varşovia. „Formula” domnului Beck începe 
să-şi arate tot mai clar conţinutul ei. 
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Citez telegramele: 
La 26 aprilie, a avut loc la Varşovia o adunare populară pentru frontiera 

comună polono-ungară, organizată de Liga pentru ideea de stat polonă. Întrunirea a 
fost convocată pentru a atrage atenţia opiniei publice polone asupra primejdiei 
bolşevice, care ameninţă Polonia de aproape (bineînţeles, un simplu pretext). 

Preşedintele Ligii, dr. Johann Bobrzynski, a arătat primejdia ce ameninţă 
Polonia de la Sud, în urma Tratatului ceho-rus. Prin cererea unei comunicaţii 
aeriene între Praga şi Moscova, peste România s-a înfăptuit în centrul Europei un 
coridor pentru bolşevismul care duce până la Praga. În urma acestui tratat, 
Cehoslovacia a ajuns, completamente, sub stăpânirea Moscovei şi lucrează exact 
după ordinele Kremlinului. Faţă de această primejdie se cere cea mai mare 
vigilenţă din partea întregii populaţii poloneze. Ea este un motiv pentru Polonia de 
a căuta noi căi şi de a se apropia de acele state, care n-au fost încă atacate de 
cancerul bolşevismului. 

A urmat la tribună profesorul de la Universitatea din Vilna, Franz Bossowski, 
care a arătat că apropierea polono-ungară este necesară pentru apărarea contra 
primejdiei bolşevice. Evoluţia milenară arată că fără o Ungarie tare nu există o 
Polonie tare şi fără o Polonie puternică nu există o Ungarie tare. Istoria arată că 
cehii au fost totdeauna vecinii cei mai răi ai Poloniei. Interesul Poloniei cere ca 
Ungaria să fie întărită şi ca ambele să se apere în comun contra pericolului bolşevic. 
Nedreptatea făcută Ungariei la Trianon trebuie atenuată. Ungaria trebuie să 
întreprindă demersurile necesare în direcţia aceasta, şi Polonia trebuie să o sprijine. 

Sub impresia acestor discursuri, adunarea a hotărât că, în urma primejdiei create 
de Tratatul ceho-rus este necesar ca pe cale paşnică şi pe baza tratatelor internaţionale: 

1) Să se acorde de către Societatea Naţiunilor un mandat asupra Rusiei 
Subcarpatice, care, timp de multe secole, a aparţinut Ungariei şi care n-
are nici un fel de relaţii cu Cehoslovacia. Teritoriul acesta reprezintă în 
mâinile cehilor una din cele mai primejdioase focare de furtuni în Europa. 

2) În Slovacia, să se facă un plebiscit, care să decidă dacă slovacii vor să 
devină independenţi sau dacă doresc să aparţină ca teritoriu autonom fie 
Cehoslovaciei, fie Ungariei. 

3) Revizuirea frontierelor Ungariei, în sensul scrisorii de trimitere a notei 
Millerand (deci, o revizuire şi pe socoteala noastră). 

4) Să se facă demersuri pentru ca România să nu lase să treacă trupe ruseşti 
peste teritoriul ei, nici pe uscat, nici prin aer. 

Darea de seamă telegrafică mai adaugă, ca foarte caracteristic pentru 
atmosfera adunării, faptul că la întreruperea unui participant, „Polonia ar face bine 
să încheie o alianţă cu Cehoslovacia”, întreaga sală a izbucnit în strigăte „Jos cu 
Cehoslovacia, trăiască Ungaria!”. 

Faptul acesta este, într-adevăr, caracteristic pentru îndrumarea politicii externe 
polone. Nimeni nu poate crede că în întruniri populare pentru dezmembrarea unor 
ţări vecine pot avea loc, fără asentimentul, ba chiar încurajarea directă a Guvernului 
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respectiv, mai ales în Polonia, unde există un regim al întrunirilor extraordinar de 
restrictiv. 

Sunt chiar convins că analogia limbajului domnului Bossowki, despre 
apărarea comună contra bolşevismului, şi pasajul din discursul domnului Beck, 
rostit de Kościalkowski la masa domnului Gömbös, despre „comunitatea de 
interese mergând până la ajutorul reciproc şi, deseori, până la apărarea comună 
contra inamicului” nu este rezultatul unei întâmplări. 

Evenimentele desfăşurate în jurul vizitei poloneze pot fi rezumate în modul 
următor: 

Polonia vrea să joace un rol activ în politica dunăreană pentru a sprijini nu 
numai revendicările militare ungare, dar şi cele teritoriale. 

Domnul Beck colaborează în mod activ la organizarea frontului antifrancez 
prin ameninţarea Cehoslovaciei şi încurajarea Ungariei. 

Polonia nu ţine deloc cont de alianţa cu România. Ea vorbeşte la Budapesta 
de „naţiunea soră maghiară” de „conexitatea istorică” care duce până la „apărarea 
comună” şi jigneşte în felul acesta profund sentimentele româneşti (să ne închipuim 
numai ce furtună s-ar dezlănţui la Varşovia dacă Excelenţa Voastră s-ar duce la 
Kvno şi ar vorbi acolo de naţiunea soră lituaniană). Dar Polonia acţionează, în 
acelaşi timp, cu o dezinvoltură completă în domeniul alianţelor noastre directe. Ea 
dovedeşte astfel, odată mai mult, că alianţa cu România este pentru dânsa un 
instrument destinat să ne lege, dar care nu-i impune aici o obligaţie. Polonia n-a 
ţinut nici măcar cont de obligaţia sa de a informa pe reprezentantul României de 
aici despre rostul vizitei sale la Budapesta. 

Legaţia sovietică arată mare interes pentru noua atitudine a Poloniei faţă de 
Ungaria. Colegul meu sovietic mi-a spus că opinia publică română poate să-şi dea 
acum seama de adevăratele intenţii ale Poloniei. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Grigorcea  

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 5, f. 303–317 

451 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 317, din 29 aprilie 1936, ora 13.43 
Înreg. la nr. 23 661, din 29 aprilie 1936 

Şeful Marelui Stat Major estonian, însoţit de şefii de Secţii „operaţiuni, 
informaţii, pregătire militară”, este aşteptat astăzi aici. 
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Mâine va sosi şi şeful Marelui Stat Major lituanian, însoţit de şeful Secţiei a 2-a. 
Astfel, vor fi reuniţi la Moscova şefii militari ai celor trei ţări din Înţelegerea 

Baltică, numai cu câteva zile înainte de consfătuirea şefilor politici de la Riga. 

Ciuntu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Marele Stat Major; Direcţia politică; 30.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 53, f. 439 

452 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 632, din 29 aprilie 1936, ora 14.10 
Înreg. la nr. 23 675, din 29 aprilie 1936 

Ca urmare la telegrama mea, nr. 618290. 
Ministrul Afacerilor Străine mi-a spus că Sir Austen Chamberlain i-a repetat 

că în călătoria sa nu a avut nici o misiune oficială, dar că a dorit să vadă pe vechiul 
să amic, Selbi, şi de aceea a venit în Viena. Odată în Europa Centrală, el a profitat 
de această vizită pentru a se pune la curent cu toate problemele de aici. 

În chestiunea Habsburgilor, el a vorbit nu numai cu cancelarul Schuschnigg, 
dar şi cu Prinţul Starhemberg şi cu Wiener, şeful legitimiştilor; toţi au declarat că 
chestiunea aceasta nu poate fi pusă la ordinea zilei. Sir Austen Chamberlain s-a 
arătat foarte încrezător în aceste afirmaţii. 

Referitor la războiul din Africa, Sir Austen Chamberlain a răspuns domnului 
Krofta că nu vede nici o posibilitate de a se termina această afacere. 

Când domnul Beneš a vorbit domnului Chamberlain de eventualitatea unei 
neutralităţi a Cehoslovaciei în cazul în care ea va fi lăsată singură contra Germaniei 
(telegrama mea nr. 618), omul de stat englez a rămas gânditor şi a repetat de mai 
multe ori: trist, e foarte trist. 

Plecarea lui la Budapesta şi la Belgrad dă de bănuit aici că Sir Austen 
Chamberlain tot a avut o misiune de informare din partea celor de la Londra. 

Emandi 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; 29.IV.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 11, f. 146–147 
                                 

290 Vezi documentul nr. 438. 
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453 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 319, din 29 aprilie 1936, ora 14.37 
Înreg. la nr. 23 674, din 29 aprilie 1936 

Atmosfera ceva mai împăciuitoare cu care evoluează raporturile dintre Soviete 
şi Japonia, semnalate printr-o telegramă anterioară, se pare că se menţine. Alaltăieri, 
a avut loc la Tokyo o nouă convorbire între ambasadorul sovietic şi ministrul 
Afacerilor Străine japonez, în care s-a evocat iar chestiunea liniştii la graniţa şi 
alcătuirea unei comisii pentru prevenirea şi aplanarea conflictelor pe frontiere. 

Cu acest prilej, domnul Arita a propus Sovietelor deschiderea la Tokyo de 
negocieri între reprezentanţii ambelor ţări pentru organizarea unor astfel de 
comisii, deocamdată numai pentru sectorul oriental al frontierei dintre Soviete şi 
Manciuria. Ţinând seamă de rezervele şi reticenţele proprii diplomaţiei Extremului 
Orient, în care niciuna din părţi nu voieşte să se avanseze înainte de a fi sigură de o 
concesie corespondentă din partea celeilalte părţi, ceea ce face ca negocierile 
seamănă a joc de baba oarbă se poate afirma următoarele. 

Dacă se va putea obţine linişte pe frontiera dintre Manciuria şi Mongolia 
Exterioară, prin crearea de comisii de frontiere între aceste două ţări (lucru în care 
Japonia pretinde că nu se poate amesteca, dar care, în realitate, depinde numai de ea), 
atunci Sovietele se vor consimţi la o nouă demarcare de graniţă pe frontiera lor 
orientală spre Manciuria şi la crearea de comisii de frontiere numai pe acest sector, aşa 
precum o doresc japonezii. Totul depinde, deci, în ultimul resort de atitudinea armatei 
japoneze din Kvantung şi de măsura în care Guvernul japonez îşi poate imprima voinţa. 

Negocierile pentru reglementarea pescuitului se desfăşoară, pe de altă parte, 
şi ele în mod favorabil, deşi mai sunt încă divergenţe de aplanat. 

Ciuntu 
AMAE, Fond 71 URSS, vol. 64, f. 140–141 

454 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 320, din 29 aprilie 1936, ora 20.37 
Înreg. la nr. 23 691, din 30 aprilie 1936 

Ziarul „Pravda” de astăzi nu crede că vizita preşedintelui Consiliului de 
Miniştri polonez la Budapesta s-a rezumat la acordurile încheiate291. Cu toate 
                                 

291 Vezi documentul nr. 450. 
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dezminţirile oficioaselor poloneze s-a discutat, desigur, despre graniţa comună 
polono-ungară, chestiune despre care, la Varşovia, se vorbeşte în mod deschis. În 
cercurile diplomatice şi politice din acel oraş se răspândeşte din abundenţă o 
broşură dedicată unor astfel de planuri. De asemenea, au circulat în timpul din 
urmă manifeste din partea unei grupări naţionaliste, intitulată „Uniunea polonă a 
ideii de stat”, în care se cere îndreptarea nedreptăţii comise faţă de Ungaria. 

Realizarea unui asemenea plan implică războiul şi împărţirea Cehoslovaciei. 
El nu poate profita decât Germaniei [sic!]. Nu se ştie cât de departe au ajuns 
tratativele secrete polono-ungare, căci în consolidarea colaborării ei cu Polonia şi 
Germania, Ungaria trebuie să ţină seamă şi de Italia. Or, favorabilă desigur, ideii, 
ar voi să o vadă realizată sub egida ei nu a Germaniei. Oricum convorbirile de la 
Budapesta au adus încă o contribuţie la neliniştea păzitorilor păcii. 

Ciuntu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică; prin curier, spre informare, Legaţiilor de la Budapesta şi 
Varşovia; 30.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 4, f. 119–120 

455 
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,  

CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL TURCIEI LA BUCUREŞTI, 
DJEVDET DÜLGER. NOTA DE RĂSPUNS A GUVERNULUI ROMÂN 

CĂTRE GUVERNUL TURC ÎN CHESTIUNEA STRÂMTORILOR 

Bucarest, 29 Avril 1936 

Le Gouvernement Royal de Roumanie a l’honneur de confirmer la réception 
de votre note en date du 11 Avril 1936. 

Vu que la Turquie n’a jamais mis et ne mettra jamais en discussion les 
clauses territoriales des traités concernant la Roumanie. 

Vu qu’entre la Turquie et la Roumanie il existe les traités de Londres en date 
du 3 et 4 Juillet 1933 qui interdisent pour toujours l’agression et en donnent en 
même temps une définition précise par des règles qui sont à la base des relations 
internationales des deux États. 

Vu qu’entre la Tuquie et la Roumanie il existe un sentiment de confiance, que 
nul doute ne saurait effleurer et une amitié agissante, en vue du maintien de la 
paix, créée par le Pacte Balkanique signé le 9 Février 1934. 

Le Gouvernement Royal de Roumanie, prenant en considération spéciale les 
circonstances particulières qui caractérisent les rapports turco-roumains, a 
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l’honneur de vous communiquer qu’appréciant les nécessités de la sécurité 
balkanique il accepte d’entamer dans l’esprit le plus amical, les négociations dont 
traite votre note du 11 Avril 1936. 

Veuillez agréer Monsieur le Chargé d’Affaires, les assurances de ma 
considération très distinguée. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 59, f. 200–201 

456 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 916, din 29 aprilie 1936 
Înreg. la nr. 25 419/1936 

Călătoria lui Sir Austen Chamberlain la Viena 

M-am folosit de şederea fostului ministru al Afacerilor Străine britanic, Sir 
Austen Chamberlain, la Viena, spre a avea cu Domnia Sa o convorbire asupra 
impresiilor sale din Europa Centrală. 

Deşi a păstrat o oareşicare rezervă în cele ce mi le-a spus, a reieşit că Domnia 
Sa crede în putinţă de a asigura viitorul unei Austrii neatârnate cu condiţia că atât 
statele Micii Înţelegeri, cât şi marile puteri apusene să uşureze situaţia foarte 
gingaşă şi expusă Guvernului ei. În această privinţă, a amintit că Anglia a dat până 
acum un ajutor financiar foarte însemnat Austriei şi că este dispusă să o ajute în 
acest chip şi mai departe. 

I se pare însă că statele Micii Înţelegeri, şi, îndeosebi, Cehoslovacia, care are 
un interes aşa de mare ca Austria să rămână neatârnată, ar trebui să aibă faţă de 
Guvernul din Viena o politică mai realistă. Îndeosebi, deşi osândeşte metodat 
aleasă de Guvernul austriac pentru a reintroduce serviciul militar fără o înţelegere 
amiabilă prealabilă cu ţările interesate, Sir Austen Chamberlain este de părere că 
un protest de formă a Micii Înţelegeri ar fi ajuns. Nădăjduieşte, de altfel, că 
guvernele Micii Înţelegeri nu vor da problemei o însemnătate prea mare şi că vor 
ţine seamă că faţă de reînarmarea Germaniei, pe care marile puteri apusene au fost 
silite s-o admită, Guvernul austriac – şi aşa atât de atacat pe tema naţională de 
opoziţia pro-germană – nu putea, din motive de prestigiu, să nu redobândească şi 
dânsul deplina egalitate de drepturi pe tărâmul militar. 

I-am atras băgarea de seamă [sic!] că tocmai dilema în care se află Guvernul 
austriacm şi care se desprinde chiar din cele spuse de Domnia Sa, de a fi răsturnat 
sau de a se menţine, copiind metodele hitleriste atât întrucât priveşte denunţarea 
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tratatelor, reînarmarea masivă, cât şi chiar antisemitismul, ar urma să ne impună 
multă prudenţă, mai ales când este vorba de întărirea unei armate, care ar fi foarte 
puţin sigură în cazul unui război cu Germania. 

La această obiecţie, Sir Austen Chamberlain n-a răspuns. N-a vrut să discute 
nici problema grea, pusă de existenţa unui Heimwehr puternic sub ordinele directe 
ale Principelui Starhemberg, care a făcut în repetate rânduri declaraţii agresive la 
adresa Iugoslaviei, ceea ce nu poate, bineînţeles, uşura o apropiere cu Mica Înţelegere. 

Tot evaziv a fost cu privire la problema Restauraţiei, fostul ministru englez 
mărginindu-se să spună că ea nu este actual, dar că, de altfel, restauraţia ar putea fi un 
mijloc de a întări conştiinţa austriacă şi forţa ei de rezistenţă la ademenirile Berlinului. 

Deşi a tăgăduit însemnătatea lui Rothermere în viaţa publică engleză şi mi-a 
spus că a dat sfaturi în acest sens la Budapesta, am avut impresia că şi Sir Austen 
Chamberlain nu este tocmai bine orientat cu privire la situaţia din Ardeal şi crede 
că puternice minorităţi ar dori reunirea cu Ungaria. 

I-am spus că, eu însumi fiind din aceste părţi, îl încredinţez că însemnata 
minoritate germană din Banat şi Ardeal trăieşte azi sub un regim mai liberal decât 
sub Ungaria şi că o mare parte însăşi a ţărănimii maghiare şi secuieşti este 
mulţumită de a avea sub oblăduirea românească pământul şi dreptul de vot secret, 
pe care vechiul regim feudal maghiar nu i le dăduse niciodată. 

* 

După zvonurile răspândite în cercurile politice şi ziaristice de aici, fostul 
ministru britanic ar fi dat Guvernului din Viena sfatul de a ajunge la o destindere 
internă, prin încercarea unei apropieri cu stânga, precum şi la o destindere externă, 
părăsind un curs prea exclusive italofil şi apropiindu-se de Mica Înţelegere şi, 
îndeosebi, de Cehoslovacia.  

Ar fi dat şi sfatul de a se căuta un modus vivendi cu Germania. Toate aceste 
sfaturi ar fi fost foarte rău primite de Principele Starhemberg, şi [la] ele ar fi 
răspuns indirect prin cuvântarea sa violentă din Horn. 

După o telegramă a Agenţiei Reuter din Viena, reprodusă azi în presa locală, 
Sir Austen Chamberlain ar judeca situaţia ca stabilizată şi ar fi convins de putinţa 
Austriei de a se menţine ca stat neatârnat, dacă evoluţia ei nu va fi tulburată de un 
factor din afară. 

S-ar fi arătat, în acelaşi timp, favorabil, în principiu, Restauraţiei. 
Deoarece aceste impresii corespund „grosso modo”, ţinând seamă de 

deosebirea interlocutorului, cu cele spuse sau omise de Sir Austen Chamberlain în 
convorbirea sa cu mine, se pare că, cu oarecare nuanţare tendenţioasă obşinuită 
aici, putem socoti rezumatul apărut în presa locală drept exact. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 

AMAE, Fond 71 România, vol. 232, f. 465–468 
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457 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 369, din 30 aprilie 1936, ora 11.55 
Înreg. la nr. 23 871, din 30 aprilie 1936 

De la semnarea noului pact roman, Ungaria face sforţări continue pentru a 
restabili relaţii cordiale cu Berlinul. O telegramă de felicitare neobişnuit de cordială 
a Regentului către Hitler, cu ocazia aniversării acestuia, a dat rezultatul dorit. 

S-a încercat, deci, o altă manevră, de data aceasta pe lângă Göring, care este 
sufleteşte foarte aproape de Gömbös. Manevra pare a fi reuşit; ministrul Ungariei 
la Berlin a fost aici pentru a pune la cale invitarea generalului Göring la o 
vânătoare în Ungaria, cam pe la 20 mai. 

Grigorcea 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică; 30.IV.1936. 

AMAE, Fond 71 Ungaria, vol. 8, f. 77 

458 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 251, din 30 aprilie 1936, ora 15.45 
Înreg. la nr. 23 822, din 1 mai 1936 

Primul ministru al Belgiei s-a bucurat aici de o primire oficială foarte călduroasă. 
Este posibil ca interesele financiare şi industriale belgiene în Polonia vor trage profit de 
pe urma acestor vizite. Din punct de vedere politic, convorbirile au avut, desigur, un 
caracter general. Beck i-a prezentat încă odată primului ministru belgian doctrina 
politicii de „independenţă” cu prestigiile şi avantajele ei. Se vorbeşte, câteodată, că 
primul ministru al Belgiei s-ar fi lăsat sedus de asemenea apeluri, dar interesele ţării 
sale, care nu se pot apăra decât pe planul securităţii colective, ca şi propria sa 
înţelepciune, care îi poate arăta în conţinutul unei asemenea doctrine numai elementele 
politicii de diviziune şi de cuceriri germană, îl vor împiedica totdeauna de la o adeziune 
la ea. Fiindcă, într-adevăr, politica de „independenţă” a domnului Beck seamănă ca 
două picături de apă cu aceea a Germaniei şi, în realitate, având aerul a se sustrage 
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influenţelor franceze, se subjugă comandamentelor germane. „Independenţa” domnului 
Beck înseamnă sfărâmarea solidităţii frotnului de apărare a păcii; înlocuirea securităţii 
colective prin politica acordurilor bilaterale; o totală nesiguranţă în Europa, provenită 
din dispersarea sforţărilor fiecărei ţări şi ignorarea mututală de către toate statele a 
politicii lor externe; o primă dată planurilor de revizuire şi gesturilor bruşte de atac; un 
pericol mai mare pentru fiecare stat în parte, fiecare izolat, fiind mai slab decât cel din 
partea căruia poate veni agresiunea. Adică exact ceea ce trebuie să evite Belgia şi ceea 
ce ar trebui să evite şi Polonia. De aceea, pare evident că Belgia va continua să facă 
aceeaşi politică de independenţă ca până acum: independenţa de a-şi asocia puterile cu 
ale acelora care îi pot garanta mai bine securitatea prin organizarea păcii şi respingerea 
unei eventuale agresiuni. Aceasta este, de altfel, şi interpretarea pe care mi-a confirmat-o 
colegul meu belgian de aici. 

Domnul Beck va continua să facă şi să propage doctrina sa şi în calitate de al 
doilea von Ribbentrop al Germaniei, [când] va merge curând la Belgrad. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică; 1.V.1936; (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 104–105 

459 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,  

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 878, din 30 aprilie 1936, ora 20.25 
Înreg. la nr. 23 883, din 1 mai 1936 

Ştirile publicate în ultimele două zile asupra situaţiei din Austria şi mişcările 
de trupe austriece semnalate la frontiera austro-germană, au produs o impresie de 
reală îngrijorare în cercurile politice britanice, mai ales că se crede că ele sunt în 
legătură cu tensiunea politică internă care ar putea, eventual, da posibilitatea la o 
imixtiune nazistă în Austria. 

Pe de altă parte, se discută în cercurile diplomatice, cu interes, o informaţie 
după care, în eventualitatea unui amestec al Germaniei în Austria şi în caz când 
Italia ar căuta să împiedice această mişcare, Iugoslavia ar intra în Carinthia; se mai 
spune că tensiunea italo-iugoslavă ar fi devenit mai marcată încă în urma noilor 
aranjamente italo-albaneze şi în urma intenţiei anunţată de Italia, de a trimite în 
Albania un număr important de tineri de colonie agricolă, şi care, de fapt, n-ar fi 
decât cadrele necesare unei pregătiri militare. Iugoslavii se pare că consideră 
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ultimele iniţiative italiene în Albania ca un nou pericol şi mi se spune că vor să 
dicute chestiunea cu prilejul viitoarei conferinţe a Înţelegerii Balcanice la Belgrad. 

Neputând avea pentru moment preciziuni mai concludente, ţin a transmite 
cele de mai sus cu titlu pur informativ a unor zvonuri care circulă cu insistenţă în 
cercurile diplomatice şi politice de aici. 

Laptew 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului; în copie, MSR, Pr. Cons.; domnului director politic; 1 mai 1936. 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 26, f. 115–116 

460 
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA 

LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA WASHINGTON, ANDREI POPOVICI, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1492 / P-3-II-0, din 30 aprilie 1936 

Domnule Ministru,  

Fiind încă suferind, într-un sanatoriu, după o nouă intervenţie chirurgicală, 
am însărcinat pe domnul secretar de legaţie Andrei Popovici să întocmească 
raportul lunar curent, pe care am onoarea a-l transmite Excelenţei Voastre în alăturare.  

Ministru, 
Davilla 

Domnule Ministru, 

a) Politica internă 
Pe măsură ce lupta electorală se înteţeşte, situaţia între cele două partide 

politice: republican şi democrat devine tot mai clară. Alegătorii încep să ia atitudini 
din care se poate face pronosticul alegerilor din noiembrie cu oarecare aproximaţie. 
Anchete, ca cea organizată de „American Institute of Public Opinion”, dau destule 
indicaţii pentru realegerea domnului Roosevelt.  

Natural, însă, este prea devreme pentru a vorbi de certitudini. Chestia care 
deţine pentru moment atenţia opiniei publice este cea a campaniei care se dă între 
aspiranţii mai activi la candidatura pentru preşedinţia partidului republican. 

Candidatul însuşi, al fiecărui partid, este ales de Congresul partidului respectiv, 
compus din delegaţii aleşi pe state. Cum partidele mărunte, precum cel socialist, 
comunist, etc. nu contează deoarece lupta la toamnă se va da, ca întotdeauna în cei din 
urmă 70 de ani, între candidaţii democraţi şi republicani, interesul publicului este 
concentrat asupra persoanelor alese de aceste două partide mari.  
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Candidatul Partidului Democrat va fi, fireşte, domnul Roosevelt, şi candidatura 
lui se va fixa cu unanimitate la Congresul care va avea loc în a doua jumătate a 
lunii iunie la Philadelphia. 

Se va da însă o luptă înverşunată pentru candidatura Partidului Republican, 
care-şi va ţine Congresul în Cleveland, la 9 iunie. 

Procedura pentru alegerea delegaţilor partidelor la Congresele pentru alegerea 
candidatului la preşedinţie este foarte variată şi complicată. Partidul fixează numărul 
total al delegaţilor cât şi cota ce revine fiecărui stat şi teritoriu. Partidul Republican 
are 1 001 delegaţi, iar cel Democrat 1 100 (vezi listele aici anexate292). 

Legile după care se face alegerea acestor delegaţi variază de la stat la stat. De 
pildă, în New Hampshire, New York, Illinois, Ohio, Nebraska, Wisconsin, 
Massachusets, Pennsylvania, Maryland, California, South Dakota, West Virginia, 
Oregon şi New Jersey, candidaţii sunt aleşi de electorat, pe liste de partid, iar în 
alte state de către adunările districtuale ori judeţene ale partidului. În unele, 
delegaţii sunt instruiţi să voteze cu un anumit aspirant, în altele ei sunt liberi să-şi 
dea votul cui vor. De obicei însă, când un aspirant a reuşit să întrunească 
majoritatea cerută, Congresul partidului îi acordă vot unanim. 

Candidaţii republicani mai importanţi sunt, precum am amintit în raportul 
precedent: Borah, Landon şi Knox. Cel puţin ei au participat mai activ la „alegerile 
preliminare”. Până acum Landon şi Borah au dat dovadă de popularitate considerabilă, 
dar aceasta nu înseamnă că unul dintre ei va reuşi să dobândească candidatura. Din 
contră, se prea poate ca tocmai pentru că nici unul nu va putea obţine majoritatea, 
să se facă un compromis în favoarea unei persoane care nu s-a prezentat la 
„alegerile preliminare”. 

Se afirmă că cele mai multe şanse le va avea senatorul Vandenberg din 
Michigan. Este însă prea devreme pentru a prezice chiar cu aproximaţie, rezultatul 
Congresului republican. 

Lupta în sânul partidului opoziţionist se dă între garda veche şi curentul liberal. 
Este semnificativ că doi dintre aspiranţi: domnii Borah şi Landon sunt cunoscuţi ca 
progresivi. Domnul Borah este temut de marile trusturi, pe când progresivismul 
domnului Landon, actualul guvernator al statului Kansas, s-a dovedit prin concepţiile 
sale în materie de agricultură. Domnul Knox, proprietarul marelui ziar „Chicago Daily 
News”, este agreat de marea finanţă. Domnul Vandenberg a reuşit să se facă cunoscut 
în timpul cel din urmă prin judicioasa opoziţie ce a făcut în Senat administraţiei 
democrate. De fapt, Domnia Sa este aproape singurul senator republican care a atacat 
consecvent şi în mod inteligent programul domnului Roosevelt şi risipa ce 
caracterizează finanţarea unora din proiectele de lucrări publice. Fără ca să-şi pună 
candidatura la vreuna din alegerile preliminare, domnul Vandenberg este, totuşi, tot 
mai des amintit ca cel mai logic candidat al partidului, nefiind duşmănit nici de 
interesele financiare şi industriale din estul ţării şi nici de agricultorii din vest. 

Una din greutăţile cele mai mari pe care Partidul Republican le întâmpină în 
această campanie este tocmai lipsa unui aspirant care, prin felul spectacular al 
                                 

292 Listele la care face referire diplomatul român nu au fost identificate în arhivă. 
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persoanei sale, să capteze imaginaţia alegătorilor şi să doboare popularitatea domnului 
Roosevelt. Dacă s-ar găsi un astfel de candidat, republicanii ar avea şanse bune de 
a câştiga la toamnă, deoarece ţara nutreşte de obicei, în majoritatea sa, sentimente 
republicane.  

În ultimii 75 de ani nu au fost decât doi preşedinţi democraţi, Cleveland şi 
Wilson, afară de domnul Roosevelt.  

Identificarea completă a republicanilor cu marea finanţă şi industrie, în 
detrimentul intereselor agricole, şi lipsa unor măsuri energice pentru remedierea 
şomajului între 1930-1932 au creat o atmosferă favorabilă democraţilor, în 1932; 
iar New Deal-ul domnului Roosevelt cu accentul asupra unor reforme concepute în 
dorinţa de a restabili echilibrul între diferitele pături sociale, a intrat adânc în 
conştiinţa acelora care se văd ocrotiţi contra tendinţelor monopolistice ale giganticelor 
trusturi financiare şi industriale ce erau în proces de consolidare înainte de venirea 
domnului Roosevelt. 

Semnificaţia lui New Deal, după părerea mea, constă tocmai în faptul că el 
contribuie în mare măsură la trezirea cetăţeanului de rând din nepăsarea cu care 
privea activitatea politică a aleşilor săi nu numai în Congresul din Washington, dar 
şi în adunările legislative ale diferitelor state. De la venirea domnului Roosevelt, el 
a început să se desprindă să dea mai mare atenţie problemelor la ordinea zilei şi să 
le discute nu numai prin prisma intereselor sale locale, ori ale regiunii din care face 
parte, ci şi din punct de vedere naţional. 

El a ajuns să priceapă că elementele care compun întreg complexul economic 
al ţării nu pot fi considerate în mod izolat, că fiecare dintre ele are o înrâurire 
desăvârşită, prin repercusiunea pe care o provoacă, asupra întregii vieţi economice 
a ţării, de care depinde buna stare a fiecărui cetăţean. Astfel, se poate afirma că 
americanul de rând priveşte cu simpatie tendinţele reformiste ale domnului 
Roosevelt în domeniul economic. 

Dacă domnul Roosevelt va reuşi la alegerile viitoare, cu toată opoziţia 
formidabilă ce-i opun oamenii de afaceri, America, cred, va reuşi să-şi completeze 
tranziţia sa de la un sistem bazat pe concepţii de individualism, în care trăia până 
acum, la unul pătruns de o gândire politică mai socială. 

Domnul Roosevelt, în discursul său ţinut la Baltimore, la 13 luna, trecută, 
adresat tineretului democrat, a concretizat această idee când a declarat că America, 
ţară de pioneri, după ce a terminat cu cucerirea „frontierelor fizice”, transformând 
regiunile ei sălbatice în câmpuri bine îngrijite şi cultivate, va trebui să-şi întoarcă 
atenţia sa spre orizonturile abia întrezărite ale reformelor sociale, pentru a transmite 
intact patrimoniul naţional generaţiilor tinere. 

Cu toate criticile aduse de opoziţia republicană Guvernului, se poate constata 
o ameliorare simţitoare în viaţa economică, precum reiese din următoarele cifre 
comparative, publicate în presa de azi dimineaţă:  
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Anul 

 
Producţia 
industrială 

 
Indicele 
angajării 
muncitori 
de fabrici 

 
 

Salarii

 
Transportul
de mărfuri 

pe căi ferate

 
Vânzări 
în marile 
magazine

 
Construcţii 
de clădiri 

Preţuri en 
gros faţă 

de indicele 
de 100 din 

1926 
1929/ 
Media 

119 104,8 109,
1 

108 111 117 95,3 

1930/ 
Media 

96 91,5 88,7 92 102 92 86,4 

1931/ 
Media 

81 77,4 67,5 75 92 63 73,0 

1932/ 
Media 

64 64,2 45,3 56 69 28 64,8 

1933/ 
Media 

76 69,0 47,5 58 67 27 65,9 

1934/ 
Media 

79 78,8 61,9 62 75 32 74,9 

1935/ 
Media 
          
Martie 
          
Aprilie 

 
90 
 

88 
 

86 

 
82,1 

 
82,4 

 
82,3 

 
70,2 

 
70,8 

 
70,7 

 
63 
 

65 
 

61 

 
79 
 

82 
 

74 

 
37 
 

26 
 

26 

 
80,0 

 
79,3 

 
80,1 

1936 
Ian. 
      
Febr. 
           
Martie 
          
Aprilie   

 
98 
 

94 
 

94 
 

97 

 
84,9 

 
84,0 

 
84,3 

 
86,0 

 
72,2 

 
72,3 

 
75,7 

 
78,0 

 
70 
 

70 
 

66 
 

67 

 
70 
 

80 
 

88 
 

86 

 
61 
 

52 
 

47 
 

48 

 
80,6 

 
80,6 

 
79,6 

 
79,5 

b) Politica externă 

Cei mai de seamă comentatori americani, speculând asupra şanselor 
proiectatei Conferinţe panamericane la Buenos Aires, par a fi de acord că din cauza 
situaţiei politice precare în care se găseşte azi Europa, momentul este foarte propice 
pentru iniţierea unei politici de strânsă colaborare între republicile din această emisferă. 
Această colaborare va trebui realizată nu numai pe tărâm politic, ci şi pe cel economic.  

În legătură cu aceasta, presa îşi reaminteşte călătoria făcută în America 
Latină de domnul Hoover în 1928, după alegerea sa la preşedinţia ţării, cu scopul 
de a strânge relaţiile economice între Statele Unite şi unele din acele republici. Ea 
nu a dat rezultatele dorite, nu numai pentru că Anglia a făcut o concurenţă 
formidabilă pe pieţele Americii Latine, ci, mai ales, din cauza politicii tradiţionale 
americane care întotdeauna a invocat argumentul forţei în controversele Statelor 
Unite cu o republică latină. Datorită acestei politici, pentru mult timp, soldaţii 
americani au fost staţionaţi în Nicaragua şi Haiti, iar măsurile arbitrare care s-au luat 
faţă de importul de vite şi de carne conservată din Argentina, precum şi relaţiile 
încordate cu Mexic nu au fost de natură de a inspira încredere faţă de „Colosul de la 
Nord”. De aceea, republicile latine din America şi-au întors privirea tot mai mult spre 
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Geneva. Evenimentele europene, însă, care au slăbit autoritatea Societăţii Naţiunilor, 
precum şi „politica de bun vecin” introdusă de domnul Roosevelt în relaţiile Statelor 
Unite cu vecinii dinspre sud (exemplificată prin retragerea forţelor armate, din Haiti şi 
Nicaragua, renunţarea la Amendamentul Platt, foarte iritant pentru Cuba; refuzul 
Departamentului de Stat de a sprijini cu forţa armată pretenţiile oamenilor de afaceri 
americani faţă de republicile latine), au creat o tendinţă de a acorda tot mai multă 
încredere republicii anglo-saxone. Această încredere a fost inspirată şi de prezenţa 
domnului Hull, secretarul de Stat, la Conferinţa de la Montevideo, din 1933, când 
Domnia Sa a avut prilejul de a lua contact personal cu o seamă de personalităţi 
importante şi cu influenţă din republicile latine. 

Faptul că şi sediul conferinţei viitoare va fi tot în una din ţările latine, a fost 
calculat de a întări acest reviriment în relaţiile dintre republicile din continentele 
americane. 

Totuşi, în cercurile latine de aici, nimeni nu aşteaptă un rezultat strălucit. 
Acesta s-ar putea produce numai în cazul când Statele Unite ar fi gata să 
abandoneze doctrina Monroe, înlocuind-o cu o doctrină multilaterală care ar 
cuprinde o clauză de asistenţă colectivă. Or, „politica de bun vecin” a domnului 
Roosevelt nu merge atât de departe. 

Dar intenţia adevărată a Americii este de a realiza o cooperare economică 
între ea şi „vecinii” săi. Ea îşi propune să convingă pe reprezentanţii latini că este 
în interesul lor – tot atât cât şi al ei – ca să se încheie nişte acorduri care să permită 
un schimb din ce în ce mai mare al produselor lor respective: America să obţină 
pieţe pentru produsele sale industriale, iar republicile latine să-şi poată exporta cu 
mai multă uşurinţă produsele lor agricole în America. Aceasta, fireşte, ar implica 
sacrificarea unora din produsele fermierilor din Statele Unite pentru a favoriza 
industria, şi este foarte problematic dacă Congresul ar sancţiona aşa ceva. 

De aceea, scepticismul cercurilor latine de aici pare a fi pe deplin justificat. 
Eventualul eşec va fi ascuns sub frazele sunătoare ale unor rezoluţii solemne, 

chiar dacă eventual s-ar semna acorduri politice, ele vor întâmpina soarta atâtor alte 
tratate deja încheiate, dar care, de la început, au fost puse la uitare în arhivele 
diferitelor cancelarii. 

Ce este însă foarte probabil, din acest contact personal între reprezentanţii 
Departamentului de Stat, şi personajele mai marcante din republicile latine, vor 
rezulta mai târziu, oarecare tratate comerciale, bilaterale, mult mai utile pentru 
semnatari. Dar nu a dosit încă timpul pentru tratate politice ori economice colective, 
care să inaugureze o nouă eră de solidaritate regională în această emisferă.  

Natural, se vor depune eforturi serioase din partea delegaţilor americani 
pentru a se ajunge, de pildă, la încheierea unui pact general de arbitraj şi conciliere. 
Dar chiar dacă s-ar realiza acest deziderat al Departamentului de Stat, ratificarea lui 
de toate republicile va fi aproape imposibilă. Cel puţin experienţa din trecut ne 
arată că toate tratatele similare au rămas literă moartă. Voi aminti numai câteva:  

1) Tratatul pentru arbitraj obligatoriu, din 1902, a fost semnat de 9 state, 
dar nu s-au depus decât trei ratificări.  
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2) Tratatul pentru prevenirea conflictelor, din 1923, a fost semnat de 20 de 
state, şi al 21-lea a aderat. Ratificări au fost depuse de 18. 

3) Convenţia generală pentru conciliere interamericană, din 1929, a fost 
semnat de 20, ratificări depuse de 14. 

4) Tratatul de arbitraj interamerican din 1929, a fost semnat de 20. S-au 
depus ratificări (cu rezerve) de 7 şi a fost ratificat, tot cu rezerve, de 6 
alţii, şi numai de 1 fără rezerve. 

5) Protocolul pentru arbitraj progresiv, din 1929, a fost semnat de 20, 
ratificat însă numai de 10, şi numai 8 ratificări au fost depuse. 

6) Pactul contra războaielor, semnat la 1933, în Rio de Janeiro, a fost 
semnat de 21 state, şi ratificat fără rezervaţii de 1, iar cu rezerve de 2. 

Afară de acestea mai există nenumărate convenţii bilaterale, menite să propage 
pacea şi să descurajeze conflictele armate: toate sunt uitate ori nerespectate. 

E bine să ne amintim aici că pe lângă aceste tratate, pur americane, mai există 
altele, de natură generală, ca Convenţia de Arbitraj din Haga (1907), Pactul Societăţii 
Naţiunilor, Pactul Briand-Kellogg etc. la care sunt părtaşe multe din statele americane.  

Programul Conferinţei din Buenos Aires, care va trebui să fie acceptat 
unanim de toate republicile înainte de a putea fi pus în discuţie, este întocmit în 
prezent de o comisiune compusă din reprezentanţii diplomatici în Washington ai 
tuturor republicilor americane. El va fi supus fiecărui guvern spre aprobare.  

c) Acordul naval din Londra 

Presa americană, care are tendinţa de a privi cu suspiciune orice acord 
discutat şi încheiat în Europa, şi semnat de Statele Unite, a făcut o excepţie de 
remarcat în cazul Acordului naval din Londra. De fapt, comentatorii serioşi l-au 
aclamat ca una din cele mai importante înfăptuiri internaţionale postbelice. Ei 
sumarizează cam astfel rezultatele Conferinţei navale: 

La prima vedere s-ar părea că tratatului îi lipsesc condiţiile esenţiale ale unui 
acord naval, deoarece el nu fixează nicio limită în ce priveşte mărimea flotelor. 

Ce e mai mult, trei dintre puterile navale mai importante: Japonia, Italia şi 
Germania nu l-au semnat. Apoi mai există clauza că semnatarii sunt liberi, în 
anumite condiţii, de a se sustrage limitărilor impuse. Totuşi, tratatul este considerat 
ca cel puţin atât de eficace în limitarea înarmărilor excesive, ca cel pe care l-a 
înlocuit. Pentru ilustrarea acestei aserţiuni se aduce ca exemplu cazul Japoniei. 

Tratatul precedent prevedea cote de câte cinci pentru Anglia şi America şi 
trei pentru Japonia. Japonezii au protestat contra situaţiei de inferioritate în care au 
fost plasaţi, şi au cerut să se fixeze o platformă comună pentru toţi, peste care 
nimeni să nu poată trece. În alte cuvinte, Japonia dorea ca flotele americană şi 
engleză să fie redusă la nivelul flotei japoneze. Dar având în vedere faptul că cele 
două ţări au mai mari posibilităţi şi facilităţi de construcţie decât Japonia, acest 
principiu – în realitate – ar fi însemnat o renunţare din partea Angliei şi Statelor 
Unite la superioritatea pe care o au, ori ar putea-o avea, admiţând pentru Japonia o 
forţă superioară aceleia pe care o are în prezent. În alte cuvinte: un astfel de tratat 
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ar fi garantat Japoniei cea mai mare forţă de care este capabilă, limitând în acelaşi 
timp, Anglia şi Statele Unite la o flotă sub nivelul posibilităţilor de care dispun.  

Dar această propunere din partea Japoniei a mai clarificat un alt punct: că 
adevăratul beneficiar al pactului precedent a fost Japonia, deoarece, fără acel pact, 
Statele Unite, de pildă, ar fi putut construi o flotă în proporţie de 6 ori chiar 7 faţă 
de cota de 3 a Japoniei. 

Tratatul prezent, nelimitând plafonul flotelor, permite Americii şi Angliei, 
dacă vor, să continue să menţină proporţia fixată în tratatul precedent, căci oricând 
Japonia ar construi o unitate de război, Anglia şi Statele Unite vor putea să 
restabilească cel puţin proporţia de mai înainte. Fireşte, acest principiu nu este 
înscris în noul tratat naval din Londra, dar aceasta este semnificaţia lui politică.  

Analizând una din prevederile noului tratat, constatăm, bunăoară, că s-a decis 
ca înainte de ianuarie 1943 să nu se construiască nici un crucişător mai mare de 
8 000 tone şi nici un vas de război sub o capacitate de 17 500 tone. Această „zonă 
de construcţie” este menită să elimine surprinderea unei noi invenţii ca, de pildă, 
un crucişător de 13 000 tone care ar putea strica toate socotelile şi precipita o 
înarmare nesăbuită, această limitare nu stinge tipul de crucişător de 10 000 tone, 
atât de necesar pentru apărarea intereselor americane, deoarece forţa americană 
dispune deja de un suficient număr de astfel de crucişătoare. O altă clauză este 
aceea care obligă pe semnatari să-şi anunţe, cu patru luni înainte, intenţia de a 
construi un nou vas de război. Această clauză este considerată de utilă, căci 
conform vechiului tratat, semnatarii puteau să iniţieze orice construcţii, până la 
limita prevăzută, fără a comunica aceasta celorlalte puteri. 

Tratatul este bazat pe principiul că cele mai tari puteri navale îşi păstrează 
libertatea de a deveni şi mai puternice dacă e necesar, dar că au toată intenţia ca să 
păstreze statu-quo-ul prezent. Însă în cazul când un nesemnatar ar proceda la o 
înarmare nesăbuită, ele ar fi în stare să menţină mereu proporţia lor de superioritate, 
ceea ce, în scurt timp, ar pune pe ţările semnatare (care nu dispun de resursele 
semnatarilor), în imposibilitatea de a continua.  

În realitate, aceasta se va dovedi ca fiind o politică foarte practică şi eficace. 
Japonia va termina prin a se convinge că nu are nici un motiv de a nu adera la un 
tratat care nu fixează nicio proporţie. Dacă însă ar rămâne în afară de tratat şi ar 
dori să facă noi construcţii prin surprindere, ea ar realiza repede că politica ei este 
greşită, deoarece azi este foarte greu de a păstra un astfel de secret, şi orice zvon 
pus în circulaţie ar putea alarma Anglia şi America, provocând noi construcţii din 
partea lor cu care Japonia nu ar putea ţine pas.  

d) Neutralitatea americană 

În decursul acestei luni au transpirat în presă oarecare detalii ale unor 
dezbateri care au avut loc în ianuarie trecut în sânul Comitetului Congresional, 
însărcinat cu examinarea Legii de neutralitate. În decursul acestor dezbateri, 
domnul Hull a făcut oarecare declaraţii că ar fi greşit „şi periculos” să se creeze 
impresia că Statele Unite nu ar lua parte în nicio împrejurare la un eventual război. 
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Şansele pentru un „război general sunt minime”, a declarat domnul Hull, „dar nu 
corespunde realităţii dacă se presupune că America nu se luptă în anumite condiţii”. 

Asemenea, s-a putut constata că domnul Hull intenţionează să provoace o 
acţiune internaţională pentru protejarea drepturilor neutrilor în caz de război. În 
ziua de 11 aprilie însă s-a afirmat la State Department că încă nu s-a făcut nici un 
demers din partea Americii pe lângă celelalte puteri în această privinţă, domnul 
Hull nu a dat nicio indicaţie ziariştilor care i-au pus întrebări, dacă această 
problemă va fi obiectul unei conferinţe internaţionale convocată în acest scop, dar 
domnul Hull a ţinut să declare că chestiunea neutralităţii a fost aproape uitată de 
toată lumea de la război încoace şi că nimeni nu pare a-i dovedi solicitudinea pe 
care o merită. De aceea, Domnia Sa are intenţia de a „îndemna toate naţiunile de a 
se pune alături de Statele Unite pentru a reexamina, şi a revitaliza drepturile 
neutrilor în conformitate cu Dreptul Internaţional – aşa cum au existat înainte de 
războiul mondial –, în măsura în care aceasta va conveni naţiunilor interesate”.  

Dar a continuat: „Nu am găsit niciodată un motiv real pentru un embargo 
complet, asupra mărfurilor «libere» ori de contrabandă condiţionată. Naţiunea 
noastră vrea să fie cunoscută de toată lumea ca una care permite comerţul normal 
în toate timpurile între ea şi beligeranţi, dar care, totuşi, face o discriminare între 
acest comerţ şi unul care ar putea fi considerat ca un ajutor dat beligeranţilor, 
furnizându-le cantităţi abnormale de materiale de război.  

Cred că această politică, cunoscută de toată lumea şi practicată faşă de toţi, 
nu ar putea întâmpina obiecţii valide. Atunci când asigurăm fiecărei naţiuni un comerţ 
normal, noi nu călcăm nici substanţa nici spiritul unui acord comercial încheiat în 
timp de pace.  

Dacă există primejdia că noi vom fi atraşi în război prin faptul că vom vinde 
produsele noastre fabricate, această primejdie va fi şi mai mare dacă acest export 
va lua proporţii anormale”. 

Vorbind despre proclamaţia de neutralitate de astă toamnă, domnul Hull a 
declarat că Domnia Sa a luat această iniţiativă independent de orice altă naţiune. 
După declararea embargoului asupra materialelor de contrabandă, s-a dovedit că 
exportul materialelor necesare războiului a început să crească în mod rapid. Din 
acest motiv, Departamentul de Stat a dat comercianţilor un avertisment că un astfel 
de comerţ echivala, moralmente, cu comerţul de contrabandă.  

„Fireşte, când am luat această atitudine” a continuat domnul Hull, „nu m-am 
consultat cu nici o naţiune străină. Acţiunea mea a fost cu totul independentă. 
Aceasta însă nu a împiedicat pe criticii mei să susţină că am cooperat cu Anglia şi 
cu Liga Naţiunilor. Dar eu ştiam foarte bine că o ţară singură este în mai bună 
măsură de a lua o acţiune rapidă decât 40 ori 50, prin mijlocirea unei agenţii 
internaţionale. Aceasta a fost una din deosebirile între acţiunea noastră şi cea de la 
Geneva, care a fost o măsură colectivă. Apoi, noi nu am încercat să desemnăm pe 
agresor. Aceasta a fost a doua deosebire fundamentală între acţiunea noastră şi cea 
de la Geneva. În al treilea loc, noi nu am avut de gând să dăm ajutor nici unui 
beligerant, pe vreme ce Geneva a ajutat pe unul din ei”.  
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e) Embargo pe tinichea 

Domnul secretar de Stat, Hull, în calitate de preşedinte al Comitetului Naţional 
pentru controlul muniţiilor, a dat un ordin de embargo complet asupra exportului de 
tinichea veche pe perioada de 16 aprilie-1 iulie a.c. După această dată, exportul va fi 
posibil numai în urma unei permisiuni speciale acordată de Comitet, care va avea 
depline puteri de a refuza dacă consideră aceasta necesar, în interesul publicului. 

Tinicheaua veche, necesară fabricaţiei de materiale de război, a fost exportată 
în mari cantităţi în Japonia. 

f) Crearea unui nou corp de aviaţie militară 

Ca o parte integrantă a programului de război, Camera Congresului a votat 
unanim crearea unui nou corp de aviaţie de rezervă pentru armată (exclusiv de 
corpul aerian al marinei) consistând din 4 000 aeroplane. A mai decis, [de] asemenea, 
recrutarea unei forţe suplimentare de 1 350 de aviatori, care vor fi angajaţi pe timp 
de cinci ani. În acest scop, se va înfiinţa o nouă şcoală de piloţi în Texas pentru 
aceşti tineri care vor fi între vârsta de 17 şi 24 ani, şi vor fi recrutaţi din studenţi de 
la şcolile civile de pilotaj şi universităţi. După un serviciu de cinci ani, în decursul 
căruia vor primi leafa cuvenită diferitelor grade în corpul de aviaţie, fiecare 
rezervist va primi suma de $ 50 000 pentru a-i uşura reîncadrarea într-o ocupaţie civilă.  

Afară de aceasta, Camera a mai autorizat începerea construcţiei a altor două 
vase de război, la un cost de 40-50 000 000 dolari de fiecare. 

Fireşte, ambele proiecte vor fi trimise Senatului, de la care însă nu se 
anticipează nicio opoziţie. 

g) Comunism în marina comercială 

Se pare că propaganda comunistă a făcut progrese atât de mari în personalul 
pe bordul vapoarelor comerciale americane, încât s-a văzut necesar ca Departamentul 
de Comerţ să facă intervenţii energice pentru a stabili răspunderi. Această stare 
pare a fi fost facilitată de condiţiile anarhice care există la unele din societăţile de 
navigaţie şi din cauza cărora disciplina a avut mult de suferit. Datorită unui control 
neglijent şi corupt – afirmă marinarii –, viaţa pasagerilor este în pericol, iar în ceea 
ce priveşte tratamentul marinarilor sunt multe lucruri de criticat. 

S-a întâmplat că unele din vapoarele care făceau înconjurul pământului au 
fost forţate să întârzie [în] unele porturi uneori câte 2-4 zile, deoarece marinarii au 
declarat grevă ori şi-au părăsit definitiv posturile. S-au înregistrat peste 500 de 
cazuri de insubordonare. Presa a cerut anchete severe. (…) 

i) Suprimarea Legaţiei Iranului 

Indignat de atitudinea presei americane în legătură cu arestarea ministrului 
său în Statele Unite de nişte poliţişti, într-un orăşel mic, care l-au acuzat că 
călătorea cu un exces de viteză, Şahul Iranului nu s-a mulţumit numai cu rechemarea 
lui, dar a şi ordonat suprimarea Legaţiei şi a Consulatelor sale din această ţară. 
Indignarea suveranului persan a ajuns culmea atunci când domnul Hull, secretarul 
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de Stat, în scrisoarea adresată ministrului victimizat, în care îşi exprima regretele 
sale pentru acest incident, a crezut necesar să adauge că diplomaţii străini nu au 
dreptul de a abuza de privilegiile de care se bucură. 

Aceasta a fost interpretată de Guvernul Teheran ca un refuz de a da 
reprezentantului său satisfacţia ce i se cuvenea pentru o ofensă atât de serioasă. 

Şahul s-a crezut, fără îndoială, justificat în acţiunea sa, mai cu seamă dacă a 
constatat acest procedeu al Departamentului de Stat, cu pretenţiile Statelor Unite 
ridicate faţă de Persia în 1924, când un vice-consul american în Teheran, domnul 
Imbrie, a fost asasinat de o mulţime înfuriată deoarece acesta ar fi fotografiat o 
procesiune religioasă, şi ar fi intrat chiar în casa de rugăciuni pentru a lua 
fotografii, deşi mulţimea îşi arătase dezaprobarea sa. Atunci, Guvernul american a 
cerut ca, pe lângă expresia solemnă a regretelor Guvernului persan, steagul 
american să fie salutat de o trupă militară persană, iar corpul vice-consulului să fie 
însoţit de doi generali persani până la vasul de război american, trimis special 
pentru a-l transporta în America. Guvernul american a mai cerut ca Persia să 
suporte costul acestei curse speciale, care s-a ridicat la aproximativ o sută mii de 
dolari, şi a obţinut pentru văduvă o indemnizaţie de $ 60 000. 

America continuă să-şi menţină misiunile sale diplomatice şi consulare în Iran.  

Popovici 

AMAE, Fond 71 Legaţia Washington, cutia 19, vol. 18, nepaginat 

461 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA, 

CONSTANTIN LAPTEW, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 882/A-2, din 1 mai 1936 
Înreg. la nr. 25 407, din 8 mai 1936 

Chestionarul britanic ce urmează să fie adresat Berlinului 

Domnule Ministru, 

Ca urmare la raportul meu nr. 843/A-2293, din 25 aprilie a.c., am onoarea a 
comunica Excelenţei Voastre câteva informaţii complementare cu privire la 
chestionarul britanic care urmează sa fie adresat Berlinului. 

Cabinetul britanic s-a întrunit în zilele de 29 si 30 aprilie pentru a discuta 
textul acestui chestionar. Se pare că Guvernul englez ar fi de părere că documentul 
                                 

293 Vezi documentul nr. 441. 
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definitiv nu ar trebui să conţină o nouă cerere pentru concesii de făcut de către 
Germania în zona demilitarizată, această cerere fiind considerată ca neavând multe 
şanse să fie acceptată. Pe de altă parte, mi se spune că Guvernul francez insistă 
asupra acestui punct.  

Baza chestionarului va fi propunerile de pace ale domnului Hitler şi va lua 
forma unor întrebări şi comentarii la punctele cuprinse în proiectul german. Se va 
evita o enumerare sau o cerere de precizare pe puncte.  

Întrebările esenţiale vor fi:  
Când domnul Hitler afirmă că vorbeşte în numele poporului german, înţelege 

prin asta că implică populaţiile din afara actualelor graniţe germane? Care este 
atitudinea Germaniei faţă de minorităţile ei din afara Germaniei? Este Germania 
mulţumită cu actualul statu-quo teritorial şi dacă nu, este ea gata să nu îl modifice 
prin forţă? Când va considera Germania că a obţinut egalitatea sau crede că această 
egalitate a fost atinsă? Este Germania gata să se întoarcă la Geneva şi să accepte 
obligaţiile prevăzute în Convenţie? Este ea gata să accepte precăderea obligaţiilor 
din Pact faţă de pactele de neagresiune şi includerea acestor pacte în sistemul 
Ligii? Cum concepe Germania coexistenţa pactelor de neagresiune cu pactele de 
asistenţă mutuală? Cum concepe un pact aerian de Vest în cadrul Societăţii 
Naţiunilor? Cum înţelege acel tribunal de arbitraj, sugerat de către cancelar? 
Noţiunea de egalitate implică ea acordarea de posesiuni coloniale? 

Se pare că intenţia Foreign Office-ului, aşa cum este exprimată în acest 
proiect de chestionar, nu conţine o referinţă precisă la problemele austriacă şi rusă. 
Cea dintâi, fiind cuprinsă în chestiunile privitoare la atitudinea Germaniei faţă de 
minorităţile germane, iar cea de-a doua în cererea de asigurări că Germania va 
accepta obligaţiile stipulate în Convenţie şi prin chestiunile care se referă la 
concepţia germană despre legătura între asistenţa mutuală şi pactele de neagresiune. 

Redactarea proiectului de chestionar a urmat după o convorbire avută de 
ambasadorul Franţei la Londra, cu Sir Robert Vansittart, şi o altă convorbire, mai 
târziu, a ambasadorului Belgiei cu unul din înalţii funcţionari de la Foreign Office. 

Din partea Franţei preocupările esenţiale s-au arătat a fi: asupra problemei 
minorităţilor germane; asupra ambiţiilor teritoriale germane; asupra problemei 
coloniilor şi a relaţiei dintre pactele de neagresiune şi Pactul Societăţii Naţiunilor, 
de o parte, şi pactele de asistenţă mutuală, de alta. 

Preocupările belgiene par să fi fost de ordin mai general, singurul punct 
precis fiind pactul aerian. 

În legătură cu redactarea proiectului de chestionar, sunt informat că Polonia 
ar fi intervenit pentru ca chestionarul care va fi trimis la Berlin să nu fie într-un ton 
care ar putea ofensa Guvernul german şi ca chestiunea Danzigului să nu fie ridicată, 
ea trebuind considerată ca o chestiune care priveşte numai Germania şi Polonia. 

Aflu că, în urma discuţiilor avute ieri, Cabinetul britanic a hotarât să 
însărcineze un comitet, compus din primul ministru, domnul Eden, domnul Neville 
Chamberlain, Lordul Hailsham şi Lordul Halifax, care s-a şi întrunit din nou în 
cursul după amiezii de ieri, pentru a preciza anumite puncte din chestionar şi a-l 
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redacta într-o formă mai puţin rigidă. Mi se spune că s-au manifestat chiar păreri 
după care anumite chestiuni, ca aceea a coloniilor şi a armonizării pactelor de 
neagresiune şi asistenţă mutuală cu Pactul Societaţii Naţiunilor, să nu mai fie 
cuprinse în chestionar, deoarece nici domnul Hitler nu le ridicase.  

Chestionarul, care trebuia să fie trimis la Berlin la sfârşitul acestei săptămâni, 
va fi discutat din nou într-un Consiliu de Cabinet luni, după care i se va da forma 
definitivă. Remiterea se va face, probabil, în primele zile ale săptămânii viitoare. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Laptew 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 334, f. 275–278 

462 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU 

[Bucureşti?] 
T. nr. 24 152, din 2 mai 1936 

Strict personal pentru ministrul Ciuntu. 
Rog a vedea imediat pe Numan Bey şi a-i face din partea mea comunicarea 

următoare: 
„Conform înţelegerii intervenite între noi şi aprobată de Guvernul turc, aşa 

cum aţi avut bunăvoinţa a-mi comunica în seara de 27 aprilie, am remis 
însărcinatului cu afaceri al Turciei nota de răspuns în chestiunea Strâmtorilor, fără 
a modifica o virgulă din textul convenit. Potrivit înţelegerii noastre, însărcinatul cu 
afaceri al Turciei trebuia să-mi remită nota de răspuns cu textul convenit între noi 
şi anume: 

«Am onoarea a confirma primirea notei Excelenţei Voastre cu data de... 
(lipsă în text) şi a declara, în numele Guvernului meu, că sunt de acord cu 
conţinutul ei». 

După 48 de ore de aşteptare, însărcinatul cu afaceri turc îmi comunică în 
acest moment că nu a obţinut aprobarea Guvernului turc pentru a-mi remite nota de 
răspuns, al cărei text îl avea lăsat de dumneavoastră, şi că Guvernul turc îşi 
propune să studieze din nou întreaga chestiune.  

Vă mărturisesc că nu pricep nimic şi că, după cele întâmplate în trecut, nu mă 
aşteptam la o asemenea desfăşurare a lucrurilor. 

Sunt convins că trebuie să fie vorba numai de o neînţelegere administrativă. 
În consecinţă, vă rog să binevoiţi a interveni la Ankara pentru a primi 

răspunsul convenit. Sunt sigur că veţi realiza uşor că, dacă n-aş primi acest răspuns 
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în urma celor convenite, ar însemna că Turcia îşi rezervă dreptul de a revizui 
graniţele României, ceea ce este o absurditate, căci nu poate contesta Guvernul turc 
că între el şi noi există convenţia de definire a agresorului şi Pactul balcanic. Şi nici 
nu poate să nu fie de acord cu mine că între noi există un sentiment de încredere pe 
care nicio îndoială nu l-ar putea adumbri. 

Rezultatul negocierilor noastre amicale ar fi fost că, pornind de la ideea să 
găsim cea mai bună formulă pentru a nu crea un precedent revizionismului ungar, 
am fi ajuns la o formulă care să autorizeze revizionismul turc. 

Contez mult pe binevoitoarea dumneavoastră intervenţie pentru apune în 
ordine lucrurile şi vă rog a primi încredinţarea celor mai bune amintiri şi celor mai 
călduroase amiciţii”. 

Te rog a interveni pe lângă Numan Bey imediat, aşa încât, când voi ajunge 
luni dimineaţa la Belgrad, chestiunea să fie deja rezolvată. 

Prin osebită telegramă îţi trimit textul notei noastre către Turcia ca să pricepi 
despre ce este vorba şi să râzi sau să plângi. 

Amiciţii. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 România, vol. 95, f. 5–6 

463 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 938, din 2 mai 1936 

Sorţii unei Restauraţii în Austria 

Domnule Ministru, 

În timpul din urmă, deşi ştirile din izvor cehoslovac, comunicate cu telegrama 
ministerială nr. 21 617294, din 17 aprilie, privind întoarcerea apropiată a Arhiducelui 
Otto, par a fi fost cel puţin premature, şi deşi Legaţia franceză susţine mai departe 
că Restauraţia nu este o problemă actuală, totuşi, în săptămânile din urmă, cauza 
legitimistă a putut însemna noi progrese. 

Gazeta oficială va publica, astfel, mâine hotărârea guvernamentală din 24 aprilie, 
prin care se reînfiinţează – pe temeiul legii din 1 mai 1935, care restituie familiei 
Habsburg-Lorena bunurile sale private – vechiul fond de familie cu personalitate 
juridică, care încetase să existe odată cu exproprierea acestei averi, în urma legii 
din 1919. 
                                 

294 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Acest fond va primi şi administra în folosul membrilor familiei desemnaţi de 
guvern, bunurile înapoiate în natură sau despăgubirile băneşti pentru bunurile care 
nu vor putea fi restituite, ce vor fi trecute în posesia lui de către guvern. 

Călătoria Ducelui Max de Hohenbern la Paris, la începutul lunii aprilie, 
amintită în telegramă, a avut, între altele, ca scop, precum s-a raportat de altfel în 
răspunsul acestei legaţii, un schimb de vederi cu Arhiducele Otto, capul legitim al 
familiei Habsburg-Lorena, în această privinţă. 

Bunurile care ar urma a fi restituite zisului fond au fost enumerate în raportul 
acestui oficiu diplomatic nr. 1 022295, din 12 aprilie 1934. Unele din ele fiind puţin 
rentabile în situaţia de azi, iar altele suferind de la război încoace diferite pagube 
sau nemaiputând fi înapoiate, s-a vorbit în mai multe rânduri de o renta lunară de… 
[indescifrabil] şilingi, care ar urma să fie plătită de stat ca despăgubire, atât pentru 
aceste bunuri, cât şi pentru colecţiile care aparţineau Casei Imperiale şi care, fiind 
acum inalienabile, nu mai înfăţişează o valoare comercială. 

Nu se cunoaşte încă precis până acum suma la care s-a oprit Guvernul şi care 
vor fi acelea dintre bunurile particulare care se vor restitui efectiv. 

După sosirea aici a Arhiducesei Adelaida, care ne-a fost confirmată din mai 
multe izvoare serioase, ar fi venit tot în mare taină, şi sub un nume fals, precum se 
aude în diferite cercuri diplomatice, fără ca să ne fi fost cu putinţă pănă acum să 
aflăm întrucât acest zvon este [ne]întemeiat, şi Împărăteasa Zita, însoţită de o 
secretară. Domnia Sa ar fi aici de vreo cinci zile şi ar urma să plece înapoi joi. 
Venirea incognito a Arhiducesei Adelaida (şi aceea a mamei sale, dacă se va adeveri) 
are, fără îndoială, legatură cu înapoierea bunurilor fostei familii domnitoare. 

Se cuvine însă să observăm că, deşi Guvernul nu poate să nu fi aflat despre 
zvonurile răspândite în diferite cercuri, cu privire la aceste vizite şi cu toate că se 
grăbeşte de obicei să dezmintă orice i se pare defavorabil intereselor sale, n-a dat 
până acum nici o dezminţire, iar la o întrebare a unui reprezentant aliat, ministrul 
Afacerilor Străine s-a mărginit să răspundă că nu ştie nimic. 

Această atitudine se lămureşte însă mai bine, dacă, precum asigurau cercurile 
legitimiste de obicei bine informate, Arhiducesa Adelaida va veni a doua oară în 
Austria, de data aceasta în mod public, în cursul lunii mai. Cu acest prilej, i s-ar 
face o primire oficială, şi legitimiştii vor organiza pentru dânsa diferite 
manifestaţii, pregătirile fiind de câteva zile în curs. Prima sa vizită incognito ar fi 
avut scop, în afară de problema restituirii averii imperiale, şi stabilirea programului 
acestei călătorii. 

Această legaţie află în acelaşi timp, fără să putem afirma că aceasta nu se 
datorează şi altor motive posibile, că la Hofburg, unde se repară acum faţada 
dinspre biserica Sfântul Mihail, precum şi conductele de apă şi de lumină, chiriaşii 
din fostele apartamente ale doamnelor de onoare au primit înştiinţarea că 
contractele lor ar putea fi denunţate în curând. 
                                 

295 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 



Institutul Diplomatic Român 

 672 

* 

Deşi această legaţie crede mai departe că Guvernul, dar, mai ales, Principele 
Starhemberg care se teme de întoarcerea Arhiducelui Otto şi înscăunarea lui, fie 
chiar numai ca arhiduce-preşedinte, ar însemna reintroducerea unui sistem 
semiparlamentar ce ar avea ca urmare slăbirea sau înlăturarea Heimweh-rului, nu 
doreşte să se expună pentru cauza legitimistă, nu este mai puţin adevărat că o 
întoarcere „proprio motu”296 de Restauraţie din partea Arhiducelui Otto, fie anul 
acesta, fie la anul, nu trebuie înlăturată de pe orizontul posibilităţilor. 

Cercurile legitimiste militante sunt, într-adevăr, de părere că faţă de o astfel 
de încercare, marile puteri ar rămâne pasive sau s-ar mulţumi cu proteste platonice, 
iar izolarea Micii Înţelegeri, cu prilejul protestului său împotriva reintroducerii 
serviciului militar obligatoriu, şi lipsa de orice acţiune ulterioară, au întărit în 
aceste cercuri convingerea că Mica Înţelegere, fără sprijinul efectiv al cel puţin 
unei mari puteri, ar trebui să se mulţumească şi în această împrejurare cu proteste 
platonice. Unii legitimişti merg chiar mai departe şi spun că cercurile conducătoare 
cehoslovace, oricât s-au fi arătat până azi antilegitimiste, ar fi gata acuma să 
recunoască „in petto”297 că reîntoarcerea Habsburgilor la Viena ar putea însemna o 
întărire a zăgazului antihitlerist. 

Legitimiştii consideră, aşadar, că situaţia externă le este favorabilă şi că o 
ostilitate mai mare a Germaniei ar fi compensată printr-un sprijin proporţional mai 
efectiv din partea marilor puteri apusene. 

În acelaşi timp, îşi dau seama că timpul lucrează împotriva Restauraţiei şi că 
noile generaţii sunt din ce în ce mai nepăsătoare faţa de trecutul monarhic al Austriei. 

De aceea, după câte ni se spune, şi în jurul Arhiducelui Otto, tendinţa este de 
a nu mai prelungi aşteptarea, cu toate sfaturile de răbdare ce le dau împărăteasa şi, 
până acum, cel puţin, emisarii Guvernului de la Viena. 

Trebuie, de altminteri, să adăugăm că, cu cât încordarea între cele două tabere 
ale Guvernului este mai mare, precum a fost cazul săptămânile trecute, cu atât 
cresc, de asemenea, şi şansele Restauraţiei, căci dacă dezbinările din sânul 
regimului ar merge până să primejduiască funcţionarea lui mai departe, clericalii 
având de ales între o dictatură a Principelui Starhemberg, un regim semimilitar 
germanofil şi chemarea lui Otto, care să vină ca un fel de arbitru să restabilească 
situaţia cu un prestigiu încă neştirbit, este neîndoielnic că s-ar hotărâ pentru a treia 
soluţie. 

Dezbinările din cadrul Guvernului, înainte de a deschide calea Anschluss-ului, 
pot înlesni astfel restauraţia şi apropia ceasul ei. 

De doi ani încoace însă, situaţia regimului n-a fost niciodată mai şubredă 
decât acum. Sancţiunile luate împotriva înfruptaţilor de la Phoenix au fost socotite 
ca fiind cu totul neîndestulătoare de către opinia publică, iar raportul judecătorului 
de instrucţie, care urma să aducă poporului austriac lumina cerută, a fost publicat 
                                 

296 Spontan, din proprie iniţiativă, fără consultări (lat.). 
297 În gând (ital.). 
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de către guvern în extrase aşa de neîndemânatic alese încât primul paragraf 
vorbeşte de 27 de puneri sub urmărire, fără a da numele persoanelor implicate 
(atunci când se ştie că din direcţia propriu-zisă a societăţii numai şapte inşi au fost 
arestaţi), ceea ce a avut drept rezultat întărirea convingerii în popor că Guvernul şi, 
cu deosebire, aripa care-l susţine pe Principele Starhemberg, care este mai 
compromisă, va încerca să „muşamalizeze” întregul scandal orişicât ar fi cancelarul 
însuşi de cinstit. 

Pe de altă parte, ameninţările rostite de Principele Starhemberg duminica 
trecută, la adresa răilor sfătuitori ai cancelarului, ai „trădătorilor” sub masca 
democrată şi ai „falşilor prieteni”, prin care Principele Starhemberg înţelege toata 
aripa stângă a Partidului Clerical, o parte din conducătorii armatei, pe Fey şi 
aderenţii lui ş.a., precum şi zvonurile de putsch vădesc cât de aprigă este lupta dusă 
de Principele Starhemberg pentru a împiedica demilitarizarea Heimweh-rului, 
cerută de restul Guvernului şi de opinia publică – cel puţin până nu i se dă 
Ministerul Apărării Naţionale –, aspiraţie la care armata, preşedintele Miklas şi 
majoritatea clericalilor se opun pană acum cu o egală cerbicie. 

Deoarece nici răsunetul scandalului Phoenix, care duce mai departe atâta apă 
la moara naţional-socialiştilor, nici greaua problemă a dezarmării Heimweh-rului 
sau a trecerii întregii puteri armate sub ordinele Principelui Starhemberg, cum 
doreşte Domnia Sa, nu sunt menite să uşureze situaţia regimului în viitorul 
apropiat, şi perspectivele Restauraţiei se precizează în mod firesc. 

Ele s-ar îmbunătăţi mai departe în proporţie cu înrăutăţirea relaţiilor dintre 
cele două tabere guvernamentale, dacă, bineînţeles, Principele Starhemberg, direct 
ameninţat în existenţa sa politică, nu intervine la timp printr-un putsch (efectiv sau 
mai schiţat), care ar introduce un nou element în tragicomedia austriacă. 

Marea majoritate a populaţiei este acum indiferentă sau ostilă unei 
Restauraţii, „in se”298, precum s-a mai raportat şi în alte rânduri. Dar nu este mai 
puţin adevărat că o parte însemnată a acestor indiferenţi sau a acestor adversari ar fi 
gata însă s-o susţină, odată pusă în faţa faptului împlinit, nu din iubire pentru ea, 
dar din ură pentru regimul Starhemberg-Schuschnigg de azi, mai ales dacă, precum 
a promis-o pretendentul din diferitele mesaje transmise credincioşilor săi, ar 
restabili un regim semiparlamentar care ar însemna, în mod ineluctabil, lichidarea 
armatelor personale şi, implicit, a regimului întemeiat pe puştile Heimwehr-ului. 

Astfel, deşi legitimiştii propriu-zişi sunt puţini numeroşi şi nu reprezintă 
poate mai mult de 20% din populaţie, totuşi, nu trebuie considerat că Restauraţia, 
împlinită sub o formă oarecare n-ar putea aduna în jurul ei chiar majoritatea, 
deoarece atât clericalilor, cât şi mai multor democraţi sau socialişti, ea [se] 
înfăţişează ca o alternativă pe care ar prefera-o atât unirii cu Germania, continuării 
regimului actual, cât şi mai ales unei dictaturi Starhemberg (cu restricţia că în 
gândul multora ar fi numai un provizorat). De aceea, problema monarhică, oricât 
                                 

298 (Privit) în sine (ital.). 
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de slabi par a fi sau chiar sunt legitimiştii, are o vitalitate virtuală care întrece 
numărul lor. Însă tocmai împrejurarea ca viitorii sprijinitori eventuali ai monarhiei, 
pe lângă legitimiştii tradiţionalişti pe care se bizuie mai ales cancelarul 
Schuschnigg, ar veni din partea stângii, explică în parte nu numai atitudinea în fond 
negativă a Principelui Starhemberg, dar şi şovăielile Guvernului în privinţa 
Restauraţiei, pe care o pregăteşte în măsura în care aceasta este necesară pentru a 
mulţumi pe legitimiştii care formează sâmburele majorităţii şi a polariza 
sentimentul „austriac”, fără totuşi a face paşi mai hotărâtori, care, în afară de 
răsunetul internaţional (de care s-ar teme, de altfel, nu atât în ţările Micii Înţelegeri, 
ci în Ungaria şi Germania), ar avea ca urmare mai mult sau mai puţin apropiată o 
preschimbare adâncă a regimului şi înlocuirea unei părţi însemnate a conducătorilor de 
azi prin oameni noi. 

De aceea, această legaţie crede că, dacă Arhiducele Otto ar urma vreodată să 
se întoarcă în Austria şi să revendice sub un titlu oarecare moştenirea domnului 
Miklas, aceasta s-ar întâmpla nu cu învoirea prealabilă a Guvernului, ci (poate cu 
anumite complicităţi personale ale unor membrii ai Cabinetului) printr-o iniţiativă 
personală a Arhiducelui însuşi, care ştie, de altfel, că actualul regim n-ar avea 
posibilitatea, fără a face vreun gest sinucigaş, să ia masuri împotriva lui. 

Astfel, cheia problemei este mai curând de găsit la Steeckerzeel şi, înainte de 
toate, la Roma şi la Vatican, decât la Viena. Viitorul fiecărei ţări se desfăşoară însă 
după logica interioară specifică ei. Iar logica istorică, etnică şi geografică a Austriei 
o duce, mai mult sau mai puţin repede, după cum împrejurările externe vor înlesni 
sau vor îngreuna această evoluţie către o formă de unire cu Germania. Pe acest 
drum zbuciumat, care ar putea să fie încă destul de lung, nu este însă de înlăturat şi 
eventualitatea unui popas monarhic. 

* 

Înainte de sfârşit, trebuie amintit cu acest prilej că Legaţia cehoslovacă şi 
Legaţia iugoslavă întemeiază opoziţia lor la Restauraţie (în afară de motivele 
interne, proprii celor două tări) cu argumentul că, sau Restauraţia ar înăspri 
tulburările interne şi ar duce la o primejdioasă intensificare a agitaţiei pangermane, 
care ar izbuti după puţină vreme să răstoarne monarhia, grăbind astfel „Anschluss-ul”, 
sau monarhia, spre a se menţine, ar fi silită să încheie o alianţă cu Reich-ul, care nu 
s-ar deosebi practic decât puţin de un „Anschluss” integral şi ar înfăţişa pentru 
statele vecine ale Micii Înţelegeri neajunsurile cumulative ale Restauraţiei şi ale 
„Anschluss”-ului. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 26, f. 113–119 
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464 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 152, din 2 mai 1936 

Rüstü Aras la Atena 

Domnule Ministru, 

Acum câteva luni, Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine al Turciei, şi-a 
arătat dorinţa faţă de domnul Politis, ministrul Elladei la Paris, de a se opri o zi la 
Atena – cu prilejul unei duceri sau unei întoarceri ale sale de la Geneva – spre a se 
prezenta Regelui George şi a face cunoştinţa noilor cârmuitori ai ţării.  

Îndelungata criză ministerială şi boala domnului Demertzis au făcut ca 
această vizită a ministrului turc să fie amânată. 

În preajma Conferinţei de la Belgrad, generalul Metaxas s-a gândit că a venit 
vremea ca Rüstü Aras să treacă prin Atena şi, prin ministrul elen la Ankara, 
ministrul Afacerilor Străine al Turciei a fost invitat ca, în trecere, să se oprească în 
capitala Elladei. 

* 

Rüstü Aras a sosit, într-adevăr, astăzi dimineaţă cu vaporul italian la Pireu, 
unde i s-a urat bun venit de către preşedintele Consiliului şi miniştrii Turciei, 
Rusiei, Iugoslaviei şi României. 

Ajuns la Atena, a avut la Ministerul Afacerilor Străine, o lungă întrevedere cu 
generalul Metaxas. Apoi, la ora 11, a fost primit în şedinţă de către Suveran care, 
între altele, i-a vorbit cu căldură de Pactul balcanic. 

După aceasta, preşedintele Consiliului i-a întors vizita la Hotel Grand 
Bretagne, unde, la ora 13.00, a avut loc un dejun la care au luat parte miniştrii 
Turciei, Iugoslaviei şi României, şi înalţii funcţionari ai Legaţiei turceşti şi ai 
Ministerului Afacerilor Străine. 

La sfârşitul mesei, generalul Metaxas şi Rüstü Aras au rostit două scurte şi 
călduroase cuvântări, al căror cuprins am onoarea a-l înainta alături Excelenţei 
Voastre (anexa I299). 

După dejun, ministrul turc a făcut câteva scurte declaraţii ziariştilor atenieni 
(anexa II), după care s-a dus la domnul Tsaldaris, cu care a avut o scurtă 
convorbire, şi apoi la domnul Maximos, cu care întrevederea a fost mai lungă, iar 
la ora 4 el a părăsit Atena cu un tren special însoţit de generalul Metaxas. 
                                 

299 Anexele la care diplomatul român face referire nu au fost identificate în arhivă. 
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* 

În scurta convorbire pe care am avut-o cu Rüstü Aras, el mi-a spus că a rămas 
mulţumit de bunele ştiri pe care i le-a trimis Numan de la Belgrad şi de la Bucureşti. 

„Tout malentendu a été dissipé”. 
Dar generalului Metaxas i-a dat multe amănunte asupra misiunii secretarului 

său general la Bucureşti. Între altele, ministrul turc i-a spus că a stat o noapte 
întreagă de vorbă la telefon cu Numan! 

* 

Preşedintele Consiliului mi-a declarat că e mulţumit de trecerea lui Rüstü 
Aras prin Atena şi de călătoria pe care o va face cu el, căci va avea prilejul, în acest 
fel, de a fi pus la curent – înainte de întrunirea de la Belgrad – cu evenimentele 
internaţionale din perioada trecută. 

Eu cred însă că mulţumirea cea mai adâncă a generalului Metaxas este că, 
înainte de Belgrad, va putea începe cu ministrul turc clarificarea poziţiei Elladei în 
Înţelegerea Balcanică în felul cum i-au dat depline puteri şefii partidelor politice şi 
a cere, încă de pe drum, sprijinul aceluia care, semnând Pactul de la Atena, a făcut 
cunoscutele rezerve, rezerve asemănătoare cu acelea dorite de lumea politică elenă. 

* 

Presa ateniană a salutat cu adâncă căldură şi prietenie venirea minisrului 
Afacerilor Străine al Turciei în capitala Elladei, după cum dovedesc cuprinsul 
articolelor alăturate în traducere română (anexa III). 

Ba ceva mai mult, ea caută să scoată la vedere, în Înţelegerea Balcanică, 
blocul turco-elen, arătând că temelia Înţelegerii Balcanice e prietenia dintre Turcia 
şi Ellada, singurele state curat balcanice şi mediteraneene. 

Astfel, ziarul „Proia” scria: „Temelia Pactului Balcanic e strânsa colaborare 
eleno-turcă şi e un lucru vădit ca Ellada şi Turcia, state curat balcanice, dar şi 
mediteraneene în acelaşi timp, făcând parte din Înţelegerea Balcanică, înţeleg a fi 
curat balcanice, neputând fi amestecate în îndatorări în afară de Balcani. Este vădit 
apoi că prietenia din inimă a legăturilor eleno-turce face ca punctele lor de vedere 
faţă de chestiunea Strâmtorilor sa fie aceeaşi”. 

Iar oficiosul „Le Messager d’Athènes” declară, la rândul său : 
„L’Entente Balkanique n’a pas affaibli la portée du Pacte gréco-turc”. 
„L’union à deux fut et reste la base de l’union à quatre”. 
„La question de la remilitarisation des Détroits vient de prouver du reste la 

parfaite communauté de vœux qui existe entre les deux pays”. 
„Rien de ce qui contribue à la sécurité de l’un ne peut laisser l’autre 

indifférent”. 
Nu am lipsit a arăta – după dejun – preşedintelui Consiliului acest articol, 

apărut în oficiosul francez al Ministerului Afacerilor Străine şi a-i spune că nu 
găsesc deloc nimerit ca, în jurul întâlnirii celor patru aliaţi, să se vorbească cu atâta 
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căldură de blocul celor doi, mergând până la a destăinui că ar fi într-adevăr o 
neînţelegere în privinţa problemei Strâmtorilor. 

Generalul Metaxas, vădit nemulţumit, mi-a dat dreptate. 
Binevoiţi vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea înaltei mele 

consideraţii. 

Langa-Răşcanu 
[Note marginale:] 
Prin curier, la Legaţia de la Ankara. 13.V.1936. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 233, f. 37–39 

465 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 548, din 3 mai 1936, ora 15.00 
Înreg. la nr. 24 173, din 4 mai 1936 
Confidenţial. 

În ajunul intrării în Addis Abeba şi în preajma sesiunii Consiliului Societăţii 
Naţiunilor, Palazzo Chigi pare foarte neliniştit de viitoarea desfăşurare a 
evenimentelor. Baronul Aloisi crede că situaţia sa la Geneva va fi foarte neplăcută. 
El se bizuie însă pe sprijinul francez, oricare ar fi rezultatul alegerilor de azi, şi are 
certitudinea că sancţiunile nu vor fi agravate. Cel mult, vor fi menţinute încă câtva 
timp, ceea ce este în ultimele zile şi convingerea cercurilor diplomatice franceze 
din Roma. Până acum două-trei zile, baronul Aloisi a afirmat că războiul nu este 
încă terminat şi că Negusul va refuza a negocia. Fuga Împăratului şi, cu ea, 
dispariţia puterii legale în Abisinia, a dat însă impresia în ultimele momente că 
situaţia Italiei este uşurată. Mussolini este hotărât a menţine pe loc întreaga armată 
din Africa Orientală pentru poliţie, jandarmerie şi colonizare. Greutăţile financiare 
nu sperie pe italieni. Ei sunt convinşi că vor găsi creditele necesare şi că vor putea 
organiza şi o armată puternică indigenă în Abisinia. 

Între timp, deşi au 450 000 oameni în Africa, transporturile de trupe continuă 
activ şi constituie elementul cel mai tulburător al situaţiei. Nimeni nu poate preciza 
dacă ele sunt o măsură de precauţie, o manevră politică sau preludiul unei întinderi 
a conflictului. Italienii sunt convinşi că Marea Britanie nu se resemnează la situaţia 
actuală. Dacă sancţiunile vor fi agravate sau Canalul Suez închis, Palazzo Chigi 
afirmă că Italia nu va da înapoi în faţa unui război cu Anglia. Consideră că Italia 
are toate probabilităţile de victorie. Ceea ce a apărut acum patru luni ca o soluţie de 
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catastrofă este privit azi în cercurile politice şi militare ca o ipoteză care nu mai 
înspăimântă. 

Presa italiană abundă şi ea în acest sens, discutând ipoteza războiului. 
În acel timp, italienii privesc cu linişte situaţia din Europa Centrală. Ei nu au 

avut nici o reacţie faţă de zvonurile recente de putsch în Austria şi afişează 
încredere faţă de asigurările pacifiste ale Germaniei, pe care ambasadorul 
Germaniei le dă în cercurile diplomatice. 

Faţă de această situaţie cercurile diplomatice engleze păstrează o atitudine de 
rezervă, sub care se simte îngrijorare şi dezorientare. Eric Drummond este convins 
că agravarea sancţiunilor este o imposibilitate şi că Liga va sfârşi prin a se resemna 
la starea de fapt şi a ridica sancţiunile. Este încredinţat însă că, după aceasta, situaţia 
Italiei va deveni mai grea ca oricând. Ea nu va găsi în Statele Unite creditele pe 
care a început să le caute. Francezii, solicitaţi de italieni în acelaşi sens, au pus condiţia 
ca City să participe la eventuala operaţiune de credit, ceea ce acesta nu va face 
niciodată. 

Ambasadorul Angliei este neliniştit însă şi el de mişcarea de trupe şi consideră 
situaţia mai critică ca oricând de la începutul ostilităţilor. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Paris, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 150–152 

466 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 355, din 3 mai 1936, ora 23.39 
Înreg. la nr. 24 170, din 4 mai 1936 

Mă refer la telegrama mea nr. 5 625300, din 30 decembrie trecut, şi la 
scrisoarea personală trimisă ulterior din străinătate domnului subsecretar de Stat, 
Savel Rădulescu. 

Propunerile de ordin practic făcute mie atunci de comisarul Afacerilor Străine 
cu titlul preliminar constau în numirea pe Nistru dintr-o parte şi alta, a unui număr 
restrâns de aşa-zişi „comisari de frontieră”, câte unul pe sector, regim ce ar 
funcţiona satisfăcător pe alte câteva frontiere ale Rusiei Sovietice. La întoarcerea 
                                 

300 Documentul nu se publică. 
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mea la Moscova am comunicat directorului politic, în a doua mea întrevedere cu el, 
asentimentul de principiu al domnului ministru Titulescu. Directorul politic mi-a 
spus că va supune chestiunea domnului Litvinov şi m-a întrebat dacă ţinem la 
introducerea acestui sistem. I-am spus, precum era firesc, că propunerea a venit de 
la dânşii şi am crezut să le dăm satisfacţie, acceptând-o, dar noi nu am propus 
nimic sau, mai degrabă, am...301 

Ciuntu 
[Note marginale:] 
La Belgrad, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 83, f. 257 

467 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI 

[Bucureşti?] 
T. c. nr. 24 167, din 3 mai 1936 

Strict confidenţial pentru ministrul Emandi. 
Rog a vedea imediat pe domnul Krofta şi a-i comunica din partea mea că am 

fost însărcinat de MS Regele să invit pe domnul preşedinte Beneš şi ASR 
Principele Regent al Iugoslaviei la Bucureşti, pentru o conferinţă a celor trei şefi de 
stat şi a celor trei miniştri de Afaceri Străine, pentru zilele de 6, 7 şi 8 iunie, când 
este aniversarea Majestăţii Sale Regelui. 

Rog pe domnul Krofta a se face autorizat de domnul Beneš pentru a susţine 
împreună cu mine această cerere la Belgrad. 

MS Regele a scris în acest sens Majestăţii Sale Regina Marioara şi ASR 
Principelui Paul. 

După vizita lui Beck la Belgrad, întrunirea Micii Înţelegeri şi a celor trei şefi 
de stat la Bucureşti este mai necesară ca oricând. 

Rog pe domnul preşedinte Beneš a aprecia situaţia şi a accepta datele propuse 
de MS Regele. 

Aştept răspunsul urgent la Belgrad, unde sosesc mâine dimineaţă. 
Amiciţii. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 32–34 
                                 

301 Documentul este incomplet. 
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468 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 861, din 4 mai 1936 
Înreg. la nr. 24 872, din 6 mai 1936 

Afirmarea contopirii armatei cu statul 

Domnule Ministru, 

După săptămânile de încordare ale lunii martie, în care Germania a întreprins, 
după o temerară acţiune de politică externă, acel mare recensământ al forţelor sale 
politice lăuntrice, care a fost aşa-zisa „alegere” pentru Reichstag302, luna aprilie 
poate fi considerată ca o permanentă sărbătoare, şi ca o solemnă anticipare a unei şi 
mai mari victorii ce trebuie sa vină. 

De la aniversarea cancelarului Hitler, până la manifestarea zilei populare de 
1 mai, naţiunea germană a fost chemată să aclame fără întrerupere pe Führer şi 
realizările sale.  

Ziua de 20 aprilie a avut, înainte de toate, înţelesul unei mari manifestări 
militare, ca şi a unui omagiu adus armatei de întreaga naţiune. Oştirea Reich-ului, 
refăcută după cele mai moderne principii de organizare, reînarmată cu toată 
perfecţiunea tehnicii germane şi contopită în noul stat naţional-socialist, a fost 
chemată să arate, dincoace şi poate, mai ales, dincolo de hotarele Reich-ului, forţa 
ei prezentă şi viitoare. S-a închegat, astfel, o tradiţie nouă: aniversarea naşterii 
cancelarului Hitler devine o adevărată zi a naţiunii armate. Lăsând în umbră tot 
ceea ce similare manifestări militare, au putut prezenta în timpul epocii imperiale, 
parada pentru ziua cancelarului a vrut să afirme, de astădată, sinteza perfectă a 
statului politic, a comunităţii populare şi a oştirii Reich-ului.  

Fără îndoială, cele mai complete şi indiscutabile realizări ale regimului 
naţional-socialist trebuiesc căutate în domeniul militar. În timp, mai puţin de trei 
ani, în locul acelui germen de armată care era Reichswehr-ul, au răsărit diviziile 
motorizate şi perfect încadrate ale domnului Hitler. S-a realizat astfel, cu o 
vertiginoasă viteză, cel mai formidabil proces de înarmare pe care l-a cunoscut 
istoria. Şi acest proces, însemnând o perfectă îmbinare între o glorioasă tradiţie 
militară şi între adaptarea îndrăzneaţă a celor mai noi metode de organizare şi 
instrumente de luptă, reprezintă pentru Europa cea mai îngrijorătoare întrebare a 
zilei de mâine. 

Felul cum a decurs anul acesta sărbătoarea de 20 aprilie înseamnă, în gândul 
conducătorilor germani, un răspuns definitiv la toate ipotezele şi la toate îndoielile 
                                 

302 Diplomatul român are în vedere referendumul din 29 aprilie 1936. 
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ce s-au formulat până acum asupra raporturilor între armată şi statul naţional-
socialist. Acesta dă oştirii, în Reich-ul al treilea, o situaţie pe care nu au avut-o nici 
în timpul Imperiului wilhelminian. Şeful forţei armate, ministrul de Război, von 
Blomberg, este înălţat la rangul de feldmareşal. Şefii celor trei armate de uscat, de 
aer şi de mare primesc, odată cu gradul de general-colonel, rangul de miniştrii de stat.  

În acest fel, comandamentul militar capătă un prestigiu şi o autoritate pe care 
nu le-a cunoscut nici în timpul când acest comandament era exercitat sub controlul 
suprem al împăratului. Armatei celei noi, cu riscul dezechilibrării finanţelor 
publice, se dau creditele cele mai largi, s-ar putea afirma chiar că întreaga viaţă a 
statului şi a naţiunii este subordonată necesităţii supreme de a nu se refuza nimic 
armatei. Pentru a încununa cu un element personal această ascensiune militară, cele 
mai înalte grade şi onoruri sunt acordate cu dărnicie necunoscută până acum, 
tuturor şefilor ei. Germania are astăzi generali-colonei de 43 de ani, cum este cazul 
ministrului Göring; ea are generali de corp de armată sub 50 de ani, cum este cazul 
ultimilor numiţi la 20 aprilie. Şi pentru a reprezenta unitatea absolută de 
comandament, ministrul de Război, von Blomberg, este ridicat, la vârsta de 60 de 
ani, la gradul de feldmareşal, ceea ce îi permite să exercite, din punct de vedere 
militar, un control nediscutat asupra celor trei şefi de armată. 

Dacă au existat anumite îndoieli în raporturile dintre comandamentul militar 
şi conducerea politică a Reich-ului al treilea, ele, astăzi, sunt ca şi uitate la acest 
mare praznic anticipat al unei victorii ce va să vie. Armata germană şi şefii ei, 
oricare ar fi reminiscenţele, oricare ar fi nemulţumirile stârnite de numeroase jigniri 
de amor propriu şi interese personale, oricare ar fi regretele lor monarhice, nu pot 
astăzi să nu se plece în faţa unei realităţi, care i-a cucerit şi i-a câştigat prin 
împlinirea celor mai temerare aspiraţii ale lor pentru marele instrument naţional 
care este armata.  

Din acest punct de vedere, ziua de 20 aprilie 1936, creatoare a unei noi 
tradiţii militare germane, are un înţeles istoric: ea a consacrat în mod definitiv pe 
şeful statului german, în care unii vedeau încă pe modestul „fruntaş”303 al marelui 
război, în calitatea sa de şef suprem acceptat, nediscutat şi ascultat în mod aproape 
fanatic, al forţei armate al Reich-ului al treilea. 

Se realizează, astfel, unul din punctele de program al cancelarului Hitler, 
sinteză în persoana sa, a comunităţii naţionale, a statului politic şi a armatei sale.  

În această stare de spirit, în care, în mod firesc, greutăţile şi piedicile se 
subestimează uşor în beţia triumfului, oamenii încep să se întrebe dacă contractul 
încheiat cu Destinul se va întinde într-adevăr „peste 1 000 de ani”, cum a afirmat-o 
odată cancelarul Hitler. Noţiunea realităţii dispare uneori, şi cuvintele pierd 
înţelesul normal ce li se dădea în trecut. Spiritul critic dispare cu totul pentru a face 
loc unei adoraţii mistice, care cuprinde o naţiune întreagă. Se formează chiar o 
retorică nouă, care, oriunde în afară de Germania, ar produce efectul contrariu de 
                                 

303 Diplomatul român, referindu-se la gradul deţinut de Hitler, în armată, în timpul primului război 
mondial, comite o eroare, susţinând că acesta a fost fruntaş. În realitate, Hitler a avut gradul de caporal. 
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cel urmărit. Astfel, în intervalul de numai două zile, trei fruntaşi ai regimului s-au 
exprimat în felul următor despre şeful lor suprem : doctorul Goebbles a comparat 
Germania cu un templu în care Führer-ul oficiază slujba misterioasă a unei religii 
noi; domnul Baldur von Schirach, într-o adevărată invocare religioasă, a încheiat 
faţă de tineretul hitlerist discursul său cu cuvintele: „Adolf Hitler, providenţialul 
unicul, darul lui Dumnezeu”, iar generalul Göring, în faţa recruţilor aviaţiei, 
reluând vechea formulă a armatelor imperiale, de astădată în timp de pace, l-a 
decretat pe cancelarul Hitler ca „Cel mai Înalt Senior al războiului”. 

La tabloul impresionantelor realizări ale cancelarului şi ale colaboratorilor 
săi, aceste deraieri verbale, care reprezintă şi o adevărată dezaxare intelectuală, 
constituie umbra cea mai întunecată. Beţia de cuvinte nu ascunde oare tocmai 
fragilitatea unei construcţii, care are nevoie de elemente ireale pentru a domina mai 
mult nervii mulţimii decât judecata ei rece? 

Pentru a completa această sărbătoare a armatei, cancelarul Hitler nu a uitat să 
onoreze şi pe creatorul Reichswehr-ului de după război: generalul von Seeckt. 
Omul care a formulat o nouă doctrină de luptă şi de organizare militară şi căruia 
Germania îi datorează menţinerea tradiţiei sale soldăţeşti, nu a fost niciodată un 
prieten al actualului regim. Retras de mai mulţi ani, şi întors în ultimul timp dintr-o 
lungă misiune în Extremul Orient, el a continuat a se menţine într-o rezervă 
desăvârşită. Fără a-l chema la funcţii active, care sunt rezervate elementelor cele 
mai ortodoxe, cancelarul Hitler a ţinut însă să-l cinstească cu prilejul zilei sale de 
naştere, numindu-l şef onorific al Regimentului 67 de infanterie. Pe terenul militar 
cel puţin, Reich-ul al treilea nu contestă, astfel, opera regimului care l-a precedat şi 
leagă la carul său de triumf oamenii care au realizat-o. 

Sărbătorirea zilei de 1 mai 
Dacă ziua de naştere a Führer-ului cancelar a însemnat, în primul rând, o 

apoteoză a armatei în cadrul noului stat, ziua de 1 mai a avut înţelesul unei 
sărbători a muncii în cadrul naţional-socialist. Partidul şi organizaţiile sale nu au 
mai format, de astădată, centrul acestei sărbători: ea era a poporului muncitor. 
Cuvântul de ordine pentru masele populare era „bucuraţi-vă de viaţă”, în înţelesul 
precis, de a se bucura de viaţa reorganizată şi încadrată în legile Reich-ului al 
treilea.  

În locul unităţilor partidului, toate organizaţiile industriale şi comerciale ale 
capitalei, delegaţii de lucrători şi de ţarani, din provincie şi de la ţară au format 
cadrul de peste 1 milion de oameni, în mijlocul căruia s-a desfăşurat această 
impresionantă manifestare.  

Discursul domnului Hitler a avut, de asemenea, înţelesul de a sublinia 
unitatea comunităţii populare în unitatea sufletească care stăpâneşte masele şi pe 
conducătorii ei. Reluând cunoscuta teză a celor mai multe din discursurile sale 
anterioare, cancelarul a făcut din nou comparaţia dintre tabloul întunecat al 
Germaniei dezbinate şi sfâşiate din trecut şi între Reich-ul de astăzi, închegat în 
jurul său, într-un ideal comun de muncă şi de pace.  
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Invocând astfel pacea, domnul Hitler a reamintit că el a oferit-o tuturor 
popoarelor şi că Germania o doreşte cu sinceritate şi cu pasiune: „Eu nu am nevoie 
nici de glorie nici de lauri, şi nu am altă năzuinţă decât fericirea poporului meu”. 
Poporul german, după domnul Hitler, poate, astfel, avea conştiinţa împăcată: orice 
ameninţare de război, nu vine de la conducătorii săi, ci de la adversarii care nu vor 
să-l lase să trăiască în pace! 

În raportul nostru relativ la politica străină a Reich-ului, vom reveni asupra 
declaraţiilor cancelarului de la 1 mai. 

Economia naţională. „Planul Schacht” 
Trecerea pe primul plan al vieţii de stat a şefilor armatei, a trebuit să-şi 

găsească firescul element de echilibru în gesturi paralele pentru partid şi pentru 
credincioşii săi. Cunoscuta politică de echilibru şi, oarecum, de pendul a Führer-ului 
s-a afirmat odată în plus la sfârşitul lunii aprilie. Rezervând armata exclusiv 
preocupărilor ei profesionale şi naţionale, cancelarul a înţeles să treacă cu un alt 
vast câmp de activitate sub sfera de influenţă directă a Partidului Naţional Socialist. 
Economia germană, care până acum a fost dirijată de doctorul Schacht, este trecută 
sub controlul suprem al generalului Göring, prim-ministrul Prusiei. Printr-un 
simplu decret, care, în aparenţă, nu face decât să pună sub controlul său „repartiţia 
devizelor şi a materiilor prime”, generalul devine, de fapt, adevăratul dictator 
economic al Germaniei. Această răsturnare de roluri şi, mai ales, misiunea ce se 
încredinţează unui om care până acum nu a avut alt contact cu problemele 
economice decât acela de a fi poate cel mai mare cheltuitor, „fiul risipitor”, după 
cum îl numea chiar unul dintre colegii săi, al regimului, are, înainte de toate, un 
înţeles politic. Persoana, oarecum neutră, a guvernatorului Băncii Reich-ului, care a 
înţeles să rămână tot timpul un simplu tehnician, este trecută pe planul al doilea şi 
redusă la rolul de consilier şi de organ de execuţie al primului colaborator al 
Führer-ului. Partidul, masele sale anonime ca şi conducătorii săi, diferitele tendinţe 
ca şi bisericuţele care s-au format în interiorul lui, văd, în fine, ca arbitru suprem al 
economiei Reich-ului pe unul din luptătorii din prima oră. Hotărârile sale nu vor 
mai putea fi discutate, şi nemulţumirile inerente situaţiei economice ce apasă 
asupra Reich-ului, nu vor mai îndrăzni să se manifeste. La adăpostul puterii şi 
personalităţii generalului Göring, ministerele tehnice vor putea lucra, poate, cu mai 
multă linişte şi fără teamă de a fi împiedicate, în acţiunea lor, de organizaţiile 
politice. Pe de altă parte, generalul, care pe planul militar a fost trecut într-o situaţie 
subalternă faţă de mareşalul von Blomberg, găseşte un teren nou de activitate şi, 
mai ales, o compensaţie şi un nou element de prestigiu şi de autoritate, de care este 
atât de dornic.  

Care este însă realitatea economică care se ascunde după această neaşteptată 
numire?  

Acţiunea de reînarmare ca şi marile construcţii pe care regimul naţional 
socialist le-a executat până astăzi, în împlinirea programului său politic şi social, 
apasă în fiecare zi mai mult asupra tezaurului public. Bugetul Germaniei nu este 
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publicat, şi decretele care aprobă cheltuieli şi repartizează venituri rămân ascunse 
în taina Consiliilor de Cabinet. Şi, totuşi, acel magician care a fost până astăzi 
doctorul Schacht, a realizat, împotriva tuturor scepticismelor, miracolul economiei 
germane, care a făcut nu numai faţă împrejurărilor, dar a permis finanţarea unor 
atât de enorme şi costisitoare întreprinderi. Sunt însă limite la orice posibilităţi 
omeneşti: şi dacă prestidigitaţia domnului Schacht a putut satisface până acum 
nevoile armatei şi chiar ale partidului, ea pare a nu mai fi însă în măsură a răspunde 
în fiecare zi unor noi exigenţe ale celor mai de aproape colaboratori ai domnului 
Hitler.  

Frontul Muncii, sub conducerea doctorului Ley, deschide largi capitole 
deficitare în bugetul Reich-ului german pentru scopuri aproape exclusiv politice şi 
sociale, în vreme ce Ministerul Propagandei, sub conducerea Goebbels, pare a fi, 
de asemenea, un puţ fără fund în care dispar milioane de mărci pentru scopuri 
mărturisite şi, mai adeseori decât se crede chiar, nemărturisite. Dacă din satisfacerea 
programului militar doctorul Schacht şi-a făcut un comandament absolut, căruia a 
înţeles să-i subordoneze întreaga activitate economică a Reich-ului nu tot astfel a 
răspuns el injoncţiunilor şi pretenţiilor din ce în ce mai mari ale organismelor 
politice şi de partid care, după câte sunt informat, sunt cauza directă a deficitului de 
peste 1 miliard de mărci, cu cât se soldează bugetul exerciţiilor 1935/1936. În 
această lentă rezistenţă pe care am semnalat-o demult atenţiei Excelenţei Voastre, 
în războiul de uzură pe care l-a dus în acelaşi timp împotriva neîngrăditei risipe, şi 
în lupta sa împotria inflaţiei în scopuri de partid şi de propagandă, trebuie să găsim 
o altă explicaţie crizei de astăzi.  

De altfel, economia dirijată a doctorului Schacht a înţeles totdeauna să 
respecte cel puţin aparenţele principiilor capitaliste, şi să salveze ceea ce se putea 
salva în domeniul libertăţii şi a iniţiativei private, evitând numai experienţele 
primejdioase propovăduite de doctrinarii partidului, dar şi aventurile în domeniul 
politicii internaţionale. Pe acest domeniu, teoreticienii şi demagogii partidului, care 
urmăreau consumarea ultimelor rezerve şi chiar o adevărată ipotecare a viitorului, 
au dus lupta cea mai înverşunată împotriva tendinţelor „conservatoare şi liberale” 
ale guvernatorului Băncii Reich-ului. Opoziţia împotriva sa era personificată, mai 
ales, de domnul Keppler, referentul economic al cancelarului şi de ministrul 
Agriculturii, Darré, de fostul secretar de Stat, Feder, şi de ministrul Propagandei, 
Goebbels. Aceştia acuzau pe faţă pe domnul Schacht de a se opune, prin metodele 
sale, la realizarea programului economic al Partidului Naţional-Socialist.  

Ieşind din rezerva sa obişnuită, doctorul Schacht a răspuns în ultimele 6 luni 
în mai multe rânduri, în articole inspirate şi în discursuri răsunătoare, acuzatorilor 
săi. Am informat la timp pe Excelenţa Voastră de ecoul şi de reacţiile pe care 
cuvântările domnul Schacht le-au produs în opinia publică germană. De astădată 
însă, oarecum debordat de împrejurări şi temându-se de a mai deschide pe faţă o 
polemică cu puternicii săi adversari, Domnia Sa a făcut să apară la 24 aprilie în 
revista „Der Deutsche Volkswirt” un articol nesemnat, în care răspundea taberei 
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radicale a economiştilor naţional-socialişti. Combătând cheltuielile mari şi 
neproductive într-o epocă grea, în care totul trebuie să reprezinte un randament şi o 
utilitate nediscutată, Domnia Sa a spus că dinarul public nu trebuie să fie 
întrebuinţat „pentru a construi piramide”. În sprijinul acestor sfaturi de prudenţă 
care nu trebuie să angajeze viitorul, Domnia Sa a invocat chiar cuvântul 
cancelarului Hitler. Citind un discurs al acestuia, domnul Schacht conchide cu 
afirmaţia Führer-ului: „fiecare generaţie este răspunzătoare pentru sine şi nu trebuie 
să lase copiilor cheltuieli de nesuportat; nu-i permis a se cheltui peste posibilităţile 
reale ale venitului”. Aducând în discuţie, însăşi această limită a veniturilor, ca şi 
capacitatea de producţie şi de plată a Reich-ului, articolul, inspirat de domnul 
Schacht, cerea crearea unui Oficiu Central al Reich-ului, sau a unui comisar cu 
depline puteri, care să arbitreze cererile de credite şi care să poată impune un regim 
strict de economii. 

Dintr-o serie de persoane propuse pentru această funcţie se pare că generalul 
Göring a fost considerat ca întrunind cele mai numeroase calităţi, pentru a deveni 
adevăratul dictator economic al Germaniei. Autoritatea sa se va completa cu 
raporturi complete şi chiar amicale ce le-ar întreţine cu doctorul Schacht. 

Este însă această măsură luată, în parte cel puţin, cu asentimentul 
guvernatorului Băncii Reich-ului? Se pare că nu. În cercurile Băncii Reich-ului, se 
afirmă că doctorul Schacht nu ştia nimic despre această numire; că ea a fost făcută 
în lipsa sa din Berlin şi că i-a fost comunicată, la venirea sa de la Baden-Baden de 
către unul dintre colaboratorii săi, directorul Băncii Reich-ului, Puhl, ce aflase, la 
rândul său, pe cale particulară. În urma acestor evenimente s-a vorbit din nou 
despre demisia domnului Schacht. În Reich-ul al treilea însă, în care miniştrii nu-şi 
pot prezenta demisia dintr-un post care înseamnă un serviciu comandat, este greu 
de precizat astăzi întregul adevăr. Care va fi colaborarea între autoritarul general 
Göring şi între tehnicianul intransigent, doctorul Schacht, rămâne a se vedea în 
viitor. Va deveni primul ministru prusac marele risipitor al ultimelor rezerve 
naţionale, pentru satisfacerea dorinţelor partidului sau, dimpotrivă, se va transforma el 
în cenzorul necruţător pentru banul statului, de voinţa căruia să se zdrobească toate 
pretenţiile nejustificate ce atentează la echilibrul Băncii Reich-ului? Dacă această 
din urmă ipoteză se va verifica, este neîndoielnic că toată impopularitatea se va 
concentra în jurul persoanei sale. Şi în acest caz, desemnarea sa ca şef suprem al 
economiei naţionale nu are oare rostul nemărturisit şi machiavelic de a uza un 
prestigiu politic şi o situaţie azi preponderentă şi care aduce atâta umbră 
nenumăraţilor concurenţi? Oricum cazul „Schacht” a produs o vie emoţie pe piaţa 
internă şi externă. Cuvintele „devalorizare” şi „inflaţie” apar pe toate buzele, şi 
efectul imediat s-a constatat în cotele burselor, care acuză importanţa scăderii la 
toate valorile, atât cu dobândă fixă cât şi variabile. 

Mişcarea religioasă 
Alături de problema militară şi de cea economică, care domină azi viaţa 

Germaniei, este util să însemnăm anumite simptome care dovedesc că echilibrul 
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intern, cu toate aparenţele contrarii, este încă departe de a fi stabilizat. Mişcarea 
religioasă, cu toate vicisitudinile si luptele ei, urmează în tăcere, neînregistrată 
decât foarte rar de presa germană, şi atunci numai sub forma unor comunicate sau a 
unor comentarii oficiale.  

Gruparea „credinţei germane”, amestec de păgânism şi de mistică naţională, 
îşi pierde astăzi pe ambii ei conducători. Profesorul Hauser şi contele Reventlow se 
retrag de la conducerea ei, afirmând că înţeleg să se împotrivească tendinţelor care 
vor să transforme această grupare într-o vrăjmaşă a Bisericii Creştine. Tendinţa lor 
nu era de a crea o religie nouă, care să se opună celei vechi, ci de a readuce sufletul 
german la originea tradiţiei şi filosofiei sale istorice. Pe de altă parte, noii 
conducători ai grupării, acuză pe cei plecaţi de a se fi îndepărtat de la linia 
programului lor, şi de a fi comis o adevărată dezertare pe care nimic nu o poate 
scuza.  

Alături de această criză a neopăgânilor, trebuie să subliniem reapariţia 
senzaţională a episcopului Reich-ului, Müller, care serveşte poporului german, de 
Paşti, o formulă sui generis a „Predicii de pe munte”. În această formulă personală, 
episcopul introducea noţiunea „Führer Principiului” şi a egoismului naţional, în 
locul celor largi de egalitate şi de caritate ale scripturilor vechi. Răspunsul Bisericii 
Confesionale nu a lipsit, într-un violent articol al doctorului Dibelius, care acuză pe 
episcopul Reich-ului de adevărată denaturare a textelor sacre. 

Un alt exemplu tipic al stării de spirit a îndrumătorilor spirituali ai Reich-ului 
al treilea îl găsim în cazul acelui institutor de la o şcoală primară din Berlin, care-şi 
începe zilnic clasa, impunând elevilor o rugăciune: „Führer-ul nostru care conduce 
patria, binecuvântat fie numele tău!” şi aşa mai departe. 

Dacă unitatea sufletească a naţiunii germane, cel puţin în domeniul religios, 
continuă astfel a fi tulburată de curentele cele mai contradictorii, fără ca statul să 
poată realiza, cu intervenţiile sale, nici un succes, nu tot astfel este cazul 
tineretului. Pentru cucerirea acestuia, Partidul Naţional-Socialist duce o luptă 
îndârjită, şi, în cursul chiar al lunii aprilie, rândurile organizaţiilor hitleriste pentru 
tineret au fost apropiate în mod simţitor. Prin această şcoală a naţional-
socialismului, în disciplina căreia fiecare copil va trebui să intre de la şase ani, 
Führer-ul şi partidul său încearcă să realizeze, cel puţin în viitor, o unitate absolută 
de gândire, de concepţii şi de voinţe. Generaţia de mâine trebuie turnată, în mod 
indisolubil, în tiparul noului stat german, oricare ar fi ultimele rezistenţe ale 
familiei lor. 

În această metodică şi hotărâtă luptă pentru cucerirea tineretului şi, prin 
aceasta, pentru cucerirea viitorului, stă, poate, caracterul esenţial al Reich-ului al 
treilea, cu toată forţa, cu toate scăderile şi cu toate ameninţările lui. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 191–204 
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469 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 868, din 4 mai 1936 
Înreg. la nr. 24 873, din 6 mai 1936  

Problema occidentală 

Domnule Ministru, 

Remiterea de către domnul von Ribbentrop, în ziua de 1 aprilie, la Londra, a 
răspunsului german, a constituit ultima iniţiativă a Guvernului Reich-ului. 

Din acel moment, solid fixat pe poziţiile sale şi în fiecare zi, în aparenţă cel 
puţin, mai sigur de succesul definitiv al actului de la 7 martie, cancelarul Hitler 
înţelege să lase celorlalţi greaua sarcină de a găsi o soluţie situaţiei actuale. După 
emoţiile primelor clipe, încrederea a sporit, pe masură ce neînţelegerile dintre 
oamenii de stat de la Paris şi de la Londra, conflictul african în faţa Societaţii 
Naţiunilor şi, mai ales, dezorientarea opiniei publice franceze în ajunul alegerilor 
generale, paralizau pentru un timp, posibilitatea de acţiune unitară a puterilor 
occidentale. Această întrebare, temperată la Berlin de prudenţa conducătorilor 
militari şi a celor de la Auswärtiges Amt, a găsit însă expresia sa în presa şi în 
opinia publică. Astfel, „Kölnische Zeitung”, de la 8 aprilie, afirmă categoric, că nu 
ideea de pace a împiedicat Franţa de la acţiune de forţă: „Franţa ar fi recurs, 
desigur, la sancţiuni dacă situaţia ei era mai tare”. Această părere a ziarului renan 
este astăzi oglinda sinceră a majorităţii opiniei germane, care, reculegându-se din 
îngrijorarea primelor ceasuri, trece la starea de spirit opusă, a încrederii şi a 
intransigenţei absolute. 

În această lumină trebuie să judecăm nota de răspuns remisă de ambasadorul 
von Ribbentrop Guvernului de la Londra. Germania nu face, de fapt, nici o 
concesie punctului de vedere anglo-francez şi se menţine cu îndârjire pe îndoita sa 
poziţie: a intangibilitaţii faptului împlinit în zona demilitarizată, şi a perfectei 
egalităţi pentru orice măsură internaţională s-ar lua în viitor. 

Astfel, nota germană porneşte de la ideea unei absolute „tabula rasa” pentru 
trecut. Tratatul de la Locarno nu numai că nu există, dar trebuie tratat ca şi când nu 
a existat niciodată. Orice construcţie nouă nu se poate face decât pe aceste temeiuri 
şi cu stabilirea unor raporturi de obligaţii internaţionale absolut egale pentru toţi 
participanţii. 

Ne găsim, astfel, readuşi la însăşi centrul marii controverse care desparte 
Reich-ul de Franţa. Republica nu poate admite că trecutul a dispărut în întregime şi 
că ordinea juridică stabilită cu jertfa unei victorii, ordine juridică răsturnată prin 
forţa brutală a unui act unilateral, nu-i mai acordă alt privilegiu decât acela… de a 
renunţa în mod formal la ea. Pe de altă parte, Reich-ul, mai pătruns ca oricând de 
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convingerea că forţa sa îi crează un drept nou, nu înţelege nici măcar să discute pe 
baza unor tratate perimate. La Paris, această atitudine este calificată: duplicitate şi 
neonestitate tradiţională a politicii germane. Această apreciere este considerată la 
Berlin ca o reminiscenţă a mentalităţii odioase de la Versailles, mentalitate ce 
desparte naţiunile în învinşi şi învingători. 

Memorandumul domnului von Ribbentrop poartă în întregime tiparul acestei 
controverse aproape indisolubile. Germania refuză jurisdicţia de la Haga pentru un 
proces pe care-l consideră deja soluţionat; ea admite numai un control militar 
pentru menţinerea statu-quo-ului de forţe, control care însă să se exercite în mod 
egal pe teritoriul tuturor ţărilor interesate; ea nici nu relevă problema fortificaţiilor 
renane, ce constituie un drept al său indiscutabil, în virtutea deplinei sale suvernanităţi.  

În ceea ce priveşte partea „constructivă” a regimului său, ea formulează, în 
primul rând, pe baza cunoscutelor declaraţii ale cancelarului Hitler, propunerea 
pentru stabilire a unui sistem bilateral, de pacte de neagresiune, însoţite de măsuri 
practice contra cursei de înarmare şi de umanizare a războiului, şi făgăduinţa 
condiţionată a reînoirii sale la Geneva. 

Primirea definitivă pe care memorandumul german a avut-o la Londra şi, mai 
ales, la Paris a întărit aici, prin diversitatea curentelor ce se remarcau în opinia 
publică engleză, nădejdea de a se putea naviga mai departe, cu folos, între teza 
franceză şi cea engleză. Faţă de Franţa, intransigenţă absolută; faţă de Marea 
Britanie, concesii principiale care să satisfacă mistica aspiraţie de linişte şi aparenţa 
de securitate a opiniei publice engleze, fără a schimba situaţia de fapt şi fără a 
impune Germaniei obligaţii neplăcute pentru viitor. 

În acest sens, planul francez de la 7 aprilie a fost primit aici cu o antipatie 
evidentă. Pentru a întrebuinţa formula unui cunoscut cronicar politic german, el nu 
ar reprezenta decât un conglomerat „de locuri comune”, de „vagi colective lipsite 
de orice spirit practic” şi nu ar răspunde „necesităţilor de viaţă de azi ale Europei 
decât cu simple argumente juridice”. Tot planul francez ar fi bazat pe ideologia 
întârziată de la Versailles, privind, ca totdeauna, mai mult trecutul decât viitorul. 

Ceea ce a părut în mod special inadmisibil conducerii germane, a fost 
propunerea asigurării unui statu-quo de 25 de ani. Această propunere, care ar 
cristaliza pentru un sfert de veac situaţia de astăzi, este privită în Germania ca un 
regres chiar asupra Tratatului de la Versailles şi a Pactului Societăţii Naţiunilor, 
care nu limitează în timp procesul revizionist. 

În acelaşi spirit este combătută sugestia formării în sânul Societaţii Naţiunilor 
a unui comitet european pentru afacerile continentale. Analizând raporturile de 
alianţă existente, presa inspirată germană conchide că un asemenea comitet nu ar 
avea altă menire decât aceea de a asigura o situaţie preponderentă a Franţei în 
Europa, o adevărată dominaţie politică a ei şi a aliaţilor ei, intolerabilă. Împotriva 
acestei dominaţii, Germania, lipsită deocamdată de alianţe precise, nu vede altă 
soluţie decât în propria ei înarmare şi în sporirea metodică a forţelor sale militare şi 
economice. 
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Revizionism pacific azi, revizionism poate prin toate mijloacele mâine, 
constituie doctrina fundamentală a Reich-ului al treilea. Nu în înţelesul maghiar, 
strict limitat la recâştigarea unor anumite teritorii şi la restabilirea unei situaţii 
pierdute în 1914, ci un revizionism larg, general, neprecizat şi totalitar, corespunzând 
forţelor dinamice în creştere ale naţiunii germane şi tinzând spre stabilirea unei 
situaţii de viitor şi azi încă imprevizibile. Acest revizionism sui-generis se poate 
concilia vremelnic cu formula unor pacte de neagresiune bilaterale, el însă nu poate 
admite cu niciun preţ sarcina unui sistem colectiv, care ar baricada în mod absolut 
ziua de mâine. 

Care este, în faţa acestui adevăr de necontestat, posibilitatea unei armonizări 
măcar vremelnice, între punctul de vedere francez şi cel german? Pentru a răspunde 
acestei întrebări, cel mai bun element îl găsim, cred, în problema controversată a 
fortificaţiilor renane. Germania consideră rezistenţa Guvernului de la Paris 
împotriva întăririi frontierei sale occidentale, ca fiind mărturisirea intenţiilor ostile 
şi vinovate ale Franţei. Se susţine că, din momentul în care Renania va fi 
fortificată, aceasta implică, oarecum, o renunţare a Germaniei în Occident. Cu ce 
drept poate Franţa pretinde ca Reich-ul să-şi lase descoperit hotarul apusean pentru 
a da posibilitatea armatelor Republicii de a interveni oricând pe teritoriul său? Cu 
ce drept această politică de imixtiune şi de intervenţie a Franţei, în alte sectoare ale 
continentului care nu o ating direct, şi cu ce scop acest rol de jandarm al Europei în 
dauna intereselor prezente şi viitoare ale poporului german? Reich-ul nu se mai 
sfieşte astăzi să afirme că fortificaţiile în vest constituie o garanţie a păcii şi a 
securităţii sale împotriva ambiţiilor Franţei de a fi prezentă pretutindeni şi în orice 
moment în Europa.  

Ceea ce am raportat în mai multe rânduri Excelenţei Voastre şi ceea ce 
constituie aici numai o năzuinţă a politicii germane de a căpăta libertate de acţiune 
în estul şi în centrul Europei, în schimbul garanţiei de pace ce ar da pe Rin, se 
transformă astăzi într-o doctrină oficială, categoric afirmată, în care însă rolurile, în 
concepţia germană, ar fi răsturnate. Şi astfel, după cum actul de la 7 martie a fost 
justificat de juriştii de la Berlin ca o restabilire în interesul păcii a echilibrului rupt 
prin aducerea sovieticilor în Europa Centrală şi Occidentală, fortificarea Renaniei 
este explicată prin doctrina nouă a apărării şi a garanţiei necesare contra politicii de 
hegemonie şi intervenţie franceză pe toate punctele continentului. 

Presa germană a pus chiar întrebarea când se va termina epoca de dominaţie a 
Franţei şi când va accepta aceasta să se dezintereseze de restul Europei? Ajungem, 
astfel, din nou în inima controversei care desparte concepţia politică a Franţei de 
cea a Germaniei şi tendinţa istorică de conservare a Franţei de tendinţa permanentă 
şi dinamică de răsturnare a Germaniei.  

Numai prin această realitate în faţă, fără a ne face iluzii şi fără a ne lăsa 
înşelaţi de formule trecătoare, vom putea desluşi care este posibilitatea unui acord 
măcar vremelnic pentru ziua de mâine. Va însemna el un armistiţiu trecător? Va 
aduce el cu sine un acord politic larg, pe zone de influenţă europeană, aşa cum îl 
doreşte Reich-ul al treilea sau, în imposibilitate de a se realiza, va rămâne în locul 



Institutul Diplomatic Român 

 690 

său cursa de înarmare, în ameninţătoarea împărţire pe tabere a continentului, aşa 
cum au fost în anii ce au precedat criza de la 1914? 

Problema orientală 
Activitatea diplomatică oarecum „defensivă” pe frontul occidental, a îngăduit 

readucerea pe primul plan a raporturilor Germaniei cu Europa Centrală şi de Est. 
Fără a se putea semnala fapte precise, apare totuşi netăgăduit tendinţa tenace de a 
se strânge cât mai mult relaţiile cu ţările din bazinul dunărean şi cu ţările balcanice, 
favorizându-se găsirea unor noi regrupări de forţe în acest sector al continentului.  

Puterea militară refăcută a Reich-ului determină o nouă forţă de expansiune a 
diplomaţiei sale. Reluarea unei tradiţii militare, aduce după sine şi reluarea unei 
tradiţii politice şi diplomatice în reafirmarea puterii germane în estul Europei.  

Situaţia geopolitică de astăzi şi raporturile de alianţă care s-au format după 
război, au însemnat, în timpul ultimilor 17 ani, o amputare serioasă a influenţei 
germane. Astăzi, Reich-ul al treilea tinde, astfel, nu numai la recâştigarea vechilor 
poziţii pierdute ci, credincios doctrinei sale dinamice, la expansiunea cât mai 
neîngrădită a influenţei sale politice, economice şi culturale în Est. 

Problema austriacă 
Situaţia instabilă de la Viena, greutăţile din ce în ce mai mari ale Guvernului 

Schuschnigg şi agitaţia naţional-socialistă, care cucereşte metodic noi aderenţi, 
sporesc aici speranţele unei soluţionări apropiate şi favorabile a problemei „unităţii 
germane”. Fără a părăsi atitudinea sa de prudentă aşteptare, fără a interveni, în 
aparenţă, în afacerile austriece, şi chiar fără a întrerupe armistiţiul de presă existent 
între Berlin şi Viena, imensa putere germană înseamnă, de fapt, un arc din ce în ce 
mai încordat înspre inima Austriei de azi.  

Criza psihologică 
Această stare de lucruri a determinat în ultimele săptămâni cunoscuta criză 

psihologică în Austria, tradusă printr-o adevărată panică în aşteptarea unei iminente 
intervenţii germane sau a unui nou putsch naţional-socialist. Legiunea refugiaţilor 
austrieci era deja semnalată pe hotarele Bavariei, în vreme ce, de cealaltă parte a 
frontierei, Guvernul de la Viena lua deja măsuri de întărire a siguranţei sale. Criza 
a corespuns convingerii care îşi făcea loc la Viena şi care, de altfel, şi-a găsit un 
ecou serios şi în capitalele occidentale, că, după Renania, primul punct de atins în 
programul domnului Hitler va fi realizarea Anschluss-ului. Cât de îndreptăţită este 
această convingere, rămâne a se stabili numai într-un viitor destul de apropiat şi, 
poate, chiar cu prilejul tratativelor care vor urma între Germania şi Marea Britanie, 
pe baza propunerilor cancelarului german. Deocamdată, faptul cel mai interesant 
este declaraţia de la 1 mai a domnului Hitler, care respinge acuzaţia ce i se aduce, 
de a avea intenţii agresive faţă de Austria, şi care taxează aceste acuzaţii drept 
„încercări de otrăvire a atmosferei internaţionale”. 

Atmosfera de încordare, care în ultima vreme a domnit la Viena, nu a 
împiedicat anumite manifestări destul de semnificative, de prietenie şi chiar de 
apropiere austro-germană. Astfel, cu prilejul sărbătorii în Austria a Principelui 
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Eugen de Savoia, o misiune militară germană, având în frunte un general de corp 
de armată, a reprezentat armata Reich-ului, în vreme ce ministrul von Papen, şi el 
în uniformă militară, a reprezentat pe cancelarul german. Paralel cu această 
sărbătoare de la Viena, a avut loc o paradă militară la Berlin, tot pentru a onora 
memoria marelui general, paradă la care a asistat ataşatul militar austriac şi un 
general al armatei federale. Ceea ce este mai interesant este ordinul de zi al 
mareşalului von Blomberg către armata germană, în care cinsteşte faptele de arme 
ale Principelui Eugen. În acest ordin de zi, pe care l-am semnalat telegrafic atenţiei 
Excelenţei Voastre, mareşalul von Blomberg decretează pe Principele Eugen ca 
fiind un luptător al naţiunii germane şi un premergător al unităţii Reich-ului. În 
acest fel, generalul habsburgic este anexat în mod postum de Reich-ul domnului 
Hitler şi încadrat în rândurile eroilor armatei germane. Semnificaţia acestei 
manifestări militare nu poate scăpa din vedere, ea însemnând un prim element de 
apropiere paşnică chiar în împrejurările grele de astăzi, între cele două ţări de 
naţiune germană. 

Asigurarea dată de cancelarul Hitler în discursul său de la 1 mai, de 
neimixtiune în Austria, a cuprins în acel discurs şi Cehoslovacia, faţă de care, şeful 
statului german dezminţea, de asemenea, orice intenţie agresivă. Este interesant 
însă că acest pasaj al discursului Führer-ului, care, de fapt, a fost rostit şi pe care 
l-am auzit eu însumi, nu a apărut în presa germană, fiind înregistrat numai de 
corespondenţii străini, care au asistat la solemnitatea de la 1 mai. Să vedem oare în 
acest fapt simptomul unei rezerve mentale faţă de Cehoslovacia, în momentul în 
care agitaţia Partidului Sudeţilor se înteţeşte şi în care presa domnului Goebbles 
continuă a acuza Guvernul de la Praga de o complicitate vinovată cu Rusia Sovietică? 

Sensul noului Reichstag german 
Prezenţa în noul Reichstag a cinci deputaţi, cetăţeni cehoslovaci şi austrieci, 

emingranţi politici din ţările de origine, în care sunt urmăriţi pentru acte contra 
siguranţei statului, dă, astfel, noului Parlament german un înţeles cu totul nou. Al 
doilea Reichstag al domnului Hitler, poate pretinde astăzi a fi o reprezentare 
naţională a germanismului întreg, trecând pentru întâia oară frontierele politice, 
chiar şi peste acelea anterioare marelui război. Se precizează astfel, o dată în plus, 
înţelesul permanent al politicii externe, care, cu toate formulele prudente ale unora 
şi cu toate explicaţiile de oportunitate ale altora, este, înainte de toate, dominată de 
principiul de rasă şi de ideea superiorităţii absolute a acestei rase. 

Văzute în această lumină, care reprezintă, fără îndoială, elementul dominant 
şi permanent al sforţărilor Germaniei de astăzi, gesturile unei apropieri de Italia 
trebuiesc, deocamdată, cel puţin, reduse la proporţiile unui optimism politic 
reciproc. Ambele state ridică în faţa Occidentului spectrul prieteniei lor posibile, 
prietenie care nu reprezintă însă, de fapt, decât ultima extremitate la care amândouă 
ar recurge în cazul în care orice altă soluţie le-ar rămâne închisă. Şi astfel, atât 
vizita domnului Frank la Roma, cât şi a ministrului Rossoni la Berlin (cu care am 
avut prilejul de a mă întreţine şi care mi-a dezminţit orice caracter politic al 
misiunii sale) iau numai înţelesul unui act de curtenie şi al unei supreme ameninţări. 
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Cancelarul Hitler mizează pe cartea italiană faţă de Londra, în vreme ce domnul 
Mussolini arată cu dibăcie formula germană la Paris. Din aceste două negaţii, 
suntem însă departe de a vedea născând un element pozitiv. Aceasta nu înseamnă 
însă că putem contesta în mod absolut şi această eventualitate în două ţari fasciste, 
oportuniste prin tradiţie, care îşi rezervă din principiu toate posibilităţile. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.  

Comnen 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 204–215 

470 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 291, din 4 mai 1936 
Înreg. la nr. 24 870, din 6 mai 1936 
Strict confidenţial. 

Convorbire cu generalul Sosnkowski 

Domnule Ministru, 

Astăzi am avut o lungă convorbire cu generalul Sosnkowski, care merită să 
fie semnalată Excelenţei Voastre din cauza importanţei interlocutorului meu, ca şi a 
sincerităţii declaraţiilor sale. 

Într-adevăr, generalul Sosnkowski a fost şef de Stat Major, ministru de 
Război, a negociat şi a semnat alianţa militară cu Franţa şi a fost asociat adesea la 
evenimente importante în politica internă sau externă a Poloniei. De curând, el a 
reprezentat Guvernul polon la funeraliile Regelui Angliei şi a avut apoi numeroase 
conversaţii la Paris cu oamenii politici şi şefi ai armatei. 

Acum, generalul Sosnkowski este inspector de armată şi vine imediat după 
generalul Rydz-Smigly. Prin valoarea sa intelectuală, prin serviciile audse ţării 
sale, prin voinţa sa activă, dar prudentă, de a contribui la conducerea afacerilor 
publice ca şi prin faptul că militarii se bucură aici de un drept de preferinţă la 
dregătoriile statului, generalul Sosnkowski a devenit unul din acele „personaje 
consulare” ale Republicii poloneze, al cărui nume este citat cu prilejul oricărei 
vacanţe în cele mai înalte posturi din stat. 

Criza guvernamentală latentă actuală a readus numele său în planul unei 
imediate actualităţi. Adesea, se vorbeşte de un guvern sub preşedinţia sa sau un 
guvern în care el ar deţine portofoliul Externelor. Totuşi, impresia cea mai răspândită 
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este că Domnia Sa se ţine în rezervă pentru a succeda actualului preşedinte de 
republică sau pentru a constitui un guvern tare numai în urma eşecurilor altora şi al 
unor mari stăruinţe din partea cercurilor conducătoare. 

În politica internă, generalul Sosnkowski are vederi de dreapta moderată şi 
arată o voinţă dârză în lupta contra extremiştilor. 

Independent faţă de organizaţiile politice şi, mai ales, faţă de grupul coloneilor, 
fără simpatii personale faţă de domnul Beck, oriunde va fi pus, generalul Sosnkowski 
va arăta un simţ al răspunderii, o atitudine fermă şi o gândire autonomă. 

În domeniul extern, doctrina Domniei Sale se sprijină pe ideea că pericolul 
pentru pace vine din „dinamismul” german şi că toate statele beneficiare ale 
tratatelor trebuie să se apere în comun şi să menţină o neştirbită solidaritate. Dar 
iată, un rezumat al ideilor sale aşa cum mi le-a expus astăzi: „Interesul nostru 
comun este menţinerea păcii şi apărarea solidară în cazul unei agresiuni. Toate 
ţările care au beneficiat de pe urma tratatelor trebuie constituie un front unic tare şi 
solidar şi să nu accepte nici o spărtură în lanţul intereselor lor, în sistemul lor de 
apărare, fiindcă o spărtură atrage alta. Politica noastră a fost şi rămâne aceasta, dar 
ea a suferit de pe urma slăbiciunii aliaţilor noştri (citeşte Franţa) şi a trebuit să ţină 
seama de aceste slăbiciuni. Franţa a făcut o politică de concesii succesive şi 
nesfârşite «pour apprivoiser la bête». Şi se arătau gata să fie concilianţi cu preţul 
sacrificării intereselor poloneze. Şi-au făcut iluzii că prin concesii numeroase vor 
garanta securitatea şi vor satisface pe germani. «Mais la bête n’a pas été apprivoisée». 

În chestiunea Dantzig-ului, oamenii politici francezi, ziarişti, membrii din 
guvern etc., ne sfătuiau să găsim o soluţie, bazată pe concesii, pentru ca să eliminăm 
posibilitatea unui conflict. Ni se spunea că Franţa nu se va bate pentru coridor. 

Iată ce reproşăm Franţei. Ea n-a făcut nimic pentru întărirea morală şi materială a 
aliaţilor săi. În domeniul economic, militar, ea nu s-a îngrijit de noi. 

De aici a venit răul. Noi vrem un front unic, puternic, ferm care să nu îngăduie 
nici o ştirbire a statu-quo-lui. 

României nu avem să-i aducem nici o vină. Ţinem la alianţa ei şi dorim ca şi 
ea bune relaţii cu Rusia, dar trebuie să ne păzim de comunism”. 

Las la o parte obiecţiile mele care s-au îndreptat contra politicii „oficiale” 
poloneze şi au insistat asupra faptului că o eroare franceză nu trebuie să atragă o 
eroare poloneză sau română, fiindcă rezultatul va fi nenorocit pentru toţi. Ele s-au 
ridicat, mai ales, contra politicii actuale poloneze, care face tocmai ceea ce 
generalul Sosnkowski condamnă: spărturi în frontul statelor destinate să apere 
statu-quo-ul, încurajează revizionismul, face greutăţi Micii Înţelegeri, coincide 
sistematic cu politica germană, etc. 

Interlocutorul meu s-a arătat în dezacord cu această politică. 
Dar vreau să subliniez concluziile Domniei Sale, fiindcă, spre deosebire de 

alţi polonezi, care văd în greşelile Franţei numai un pretext (sau alţii de bună 
credinţă o justificare) a unei politici pro-germane, ele nu preconizează o schimbare 
în politica tradiţională a Poloniei. 
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Iată-le: 
„Eu doresc o refacere a frontului unic şi o împuternicire a lui. Eu vreau ca 

fiecare din membrii săi să fie tare şi serios organizat. Acest front să nu mai facă 
nicio concesie, fiindcă ele sunt inutile şi să nu accepte nici o spărtură pentru că o 
spărtură atrage neîndoios alta. «Le tigre ne peut pas être apprivoisé». Franţa, ca şef 
al acestui front de apărare comună, să îngrijească de puterea morală şi materială a 
aliaţilor săi, să se arate, ea cea dintâi, tare şi hotărâtă. 

Cu Germania, de altfel, Polonia nu are decât declaraţia de neagresiune pe 
care o ştiţi. Situaţia noastră este aceeaşi faţă de Germania ca şi de Rusia şi dorim, 
cum spunea Mareşalul, să ţinem balanţa egală. 

Alianţele cu Franţa şi România sunt baza politicii noastre externe”. 
Evident că am arătat generalului Sosnkowski că, în realitate, ei nu ţin deloc 

balanţa egală şi că raporturile lor cu Rusia sunt rele, etc. 
Excelenţa Voastră observă numaidecât diferenţa esenţială dintre poziţia 

generalului Sosnkowski şi aceea a domnului Beck. Dacă adăugăm şi ecourile 
favorabile pe care criticile mele le găseau la Domnia Sa, putem avea o idee 
generală asupra ideilor sale în politica externă. 

Impresia mea a fost favorabilă şi am sentimentul că un rol mai activ al 
generalului Sosnkowski în viaţa publică poate readuce politica poloneză în cadrul 
intereselor sale adevărate. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului. Domnului ministru Titulescu; domnului subsecretar de Stat. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 5, f. 336–341 

471 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 555, din 5 mai 1936, ora 17.30 
Înreg. la nr. 24 717, din 6 mai 1936 

Cercurile diplomatice franceze par şi ele destul de dezorientate de noua 
situaţie creată în Abisinia şi de rezultatul alegerilor franceze. Pentru Chambrun 
problema momentului este ce va face Mussolini: o soluţie de prestigiu, care să-l 
izoleze, sau o soluţie raţională, care să permită reconstituirea unui front occidental. 
Toate asigurările primite în ultimele săptămâni îl fac a crede în cea din urmă. 
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Dispariţia Negusului ar uşura, poate, o nouă conferinţă tripartită a semnatarilor din 
1906 al cărui rezultat ar fi supus Ligii. Aceasta ar evita discuţiile directe cu Liga 
Naţiunilor, pe care Mussolini nu le-ar primi. Ar permite indirect o pace în cadrele 
Ligii şi ar da şi Italiei posibilitatea de a crea o situaţie legală în Abisinia.  

Am impresia că Chambrun se gândeşte să facă sugestii în acest sens la 
Palazzo Chigi.  

Chambrun crede că o formaţiune de stânga cu Auriol sau Daladier nu va 
schimba esenţial politica externă a Franţei. Teama de agresiune germană rămâne 
elementul dominant al acestei politici. Până în iunie, un nou guvern n-ar modifica 
nici politica sancţiunilor: le-ar menţine fără să le agraveze.  

În privinţa raporturilor germano-italiene şi a situaţiei Europei Centrale, 
ambasadorul Franţei pare liniştit: Suvici i-a dat asigurări formale că vizita lui 
Rossoni la Berlin nu are nicio semnificaţie politică. De altfel, îl ştie pe Rossoni 
foarte francofil.  

De asemenea, situaţia austriacă nu-l nelinişteşte pe Chambrun. El crede că 
Reich-ul are azi prea mult interes să nu indispună Londra, spre a comite o nouă 
imixtiune în Austria.  

Lugoşianu 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 2, f. 163–164 

472 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA, 

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 920, din 5 mai 1936, ora 17.45 
Înreg. la nr. 24 711, din 6 mai 1936 

Guvernul britanic este preocupat să vadă lichidat cât mai curând conflictul 
abisinian. Repeziciunea cu care armatele italiene au ajuns la ocuparea aproape 
totală a Abisiniei a surprins cercurile politice britanice, care tot mai sperau să se 
poată ajunge la un aranjament, înaintea unei victorii italiene complete. La Foreign 
Office mi s-a explicat cât de delicată este situaţia Guvernului britanic, care, 
neputând continua o politică de sancţiuni împotriva Italiei, acestea urmând a fi 
probabil ridicate în curând, se va vedea pus în situaţia statului care trece de partea 
agresorului victorios. Se caută în acest moment o pregătire a opiniei publice în 
sensul de a arăta că rolul jucat de Marea Britanie a fost cel ce i-a fost impus de 
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situaţia de membru al Societăţii Naţiunilor şi nimic mai mult. De altfel, declaraţiile 
domnului Eden şi explicaţiile date de domnul Baldwin unei delegaţii a Uniunii 
pentru Societatea Naţiunilor Unite sunt în acelaşi sens. 

Cum securitatea colectivă în actuala funcţionare a Societăţii Naţiunilor n-a 
putut da rezultatele dorite, mi se spune că se studiază în acest moment modalitatea 
cea mai bună pentru schimbările de adus organismului de la Geneva. Aceasta însă 
va cere timp şi va fi o chestiune extrem de migăloasă date fiind consecinţele pe 
care modificările de adus le-ar putea antrena.  

Pe de altă parte se vorbeşte chiar în unele cercuri politice că atitudinea Italiei 
se va dovedi mai conciliantă în săptămânile ce vor urma, dat fiind că, într-un timp 
îndepărtat, va fi obligată să facă apel la finanţa engleză pentru a putea organiza şi 
pune în valoare teritoriile cucerite. 

Laptew 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; în Belgia, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 80–81 

473 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 637, din 5 mai 1936, ora 20.30 
Înreg. la nr. 24 709, din 6 mai 1936 

Reuşita indiscutabilă în alegeri a Frontului Popular, fapt pe care l-am 
prevestit din timp, iar azi transformat în triumf, pune la ordinea zilei problema 
ministerială.  

Consiliul de Cabinet azi, Consiliul de Miniştri mâine, vor avea o discuţie. 
Actualul preşedinte al Consiliului pare hotărât a adopta soluţia de a se expedia 
treburile curente până la constituirea Camerei. Ministrul Poştelor şi Telegrafului a 
sugerat ideea ca ministerul actual să solicite un vot de încredere noii Camere, fiind 
sigur de obţinerea a circa 320–330 de voturi. Acestui paleativ al crizei parlamentare 
care apare încă de acum la orizont, căci viaţa parlamentară nu va fi uşoară, iar şi 
mai grea dacă se va căta de unii a se rămâne în cadrul de până azi, acela al 
partidelor majoritare de până acum, în calea, spun, stă hotărârea Partidului Socialist 
de a revendica imediat puterea. Ea însă nu va putea fi realizată decât după 
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constituirea grupurilor şi birourilor Camerei pe la 4 iunie, Guvernul actual 
chemând în consultare liderii Frontului Popular ori de câte ori situaţia ar impune-o. 
Până atunci, Guvernul va fi obligat să ia măsuri energice, destinate să protejeze 
împotriva speculei, facilitată de izbânda Frontului Popular şi, pe cât posibil, contra 
evadării, care este în ascensiune, a aurului şi nu mai puţin pentru menţinerea ordinii 
de stradă faţă de eventualele manifestaţii plănuite chiar duminica viitoare.  

Adevăratul profitor al alegerilor, Partidul Comunist, nu va participa la noul 
guvern, fie chiar pur socialist, dar tot după declaraţiile secretarului general al 
Partidului Comunist îl va sprijini pe toată linia, pentru înfăptuirea programului 
comun, al cărui prim obiectiv este reforma statutului Băncii Franţei.  

Nu se vorbeşte de Daladier ca viitor preşedinte al Consiliului de Miniştrii, 
Partidul Radical, azi cu 116 deputaţi, fiind considerat ca aripa dreaptă a noii 
majorităţi, iar dintre aceştia 26 fiind aleşi contra Frontului Popular.  

Numele lui Paul Boncour, câtva însă fără mare entuziasm de nici o parte, 
poate datorată insuficientei sale ortodoxii la stânga, cât şi eşecul în alegeri al 
partizanilor săi şi amintirii pentru unii a trecerii sale la Quai d’Orsay. Extremiştii 
de stînga pun înainte pentru preşedinţia Camerei numele lui Herriot contra lui 
F. Bouisson, care în alegeri a fost combătut de comunişti.  

Concluzia: dacă se constată o uşoară ceştere a numărului deputaţilor conservatori 
şi republicani şi o mare victorie de stânga în dauna Partidului Radical-Socialist, 
radicalilor independenţi şi socialiştilor independenţi, nu se poate nega că la primul 
scrutin partidele de dreapta şi centru au avut pretutindeni voturi mai numeroase ca 
în trecut, însă ineficace la balotaj, când a votat aproape fără defecţiune coaliţia de 
stânga. Exemplele comuniste recente din Spania şi gestul Germaniei de la 7 martie 
nu au produs reacţia pe care o sperau unii, dar de care eu unul, aşa cum am spus din 
timp, nu am crezut-o.  

Criza economică, şomajul, creşterea impozitelor, imixtiunea de la Moscova 
prin intermediul sindicatelor de institutori moscovite şi ceferişti, plus nemulţumirea 
cetăţeanului pentru toate câte l-au atins îndeosebi ca individ, au făcut pe alegători 
să voteze, adeseori, chiar contra credinţei lor reale. Nu este mai puţin adevărat că, 
în Franţa, opinia publică, în bună parte şi nu numai de azi, simte spre stînga, iar 
voturile cristalizate ca bilanţ final în Camera nou aleasă, face ca viaţa internă a 
Franţei să intre într-o perioadă de zbucium pentru Franţa, dar şi pentru acei care au 
interese comune cu cele ale Franţei sau de apărat împreună cu Franţa. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; transmisă domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 361–364 
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474 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Belgrad 
T.304 nr. 104, din 5 mai 1936, ora 21.30 
Înreg. la nr. 24 708, din 5 mai 1936  

Strict confidenţial pentru Majestatea Sa Regele şi primul ministru. 
Am fost primit de Majestatea Sa Regina Iugoslaviei chiar ieri seară şi am 

înaintat scrisoarea remisă mie de Majestatea Sa Regele. Majestatea Sa Regina 
Iugoslaviei a avut bunătatea să-mi spună că va vorbi imediat Principelui Paul. Am 
fost primit azi în audienţă de ASR Principele Paul. Am remis şi Alteţei Sale Regale 
scrisoarea Majestăţii Sale Regele. Am discutat apoi problema întrunirii celor trei 
şefi de stat ai Micii Înţelegeri şi a miniştrilor Afacerilor Străine la Bucureşti, în 
zilele de 6, 7 şi 8 iunie. ASR Principele Paul s-a arătat la început cam surprins de 
insistenţa noastră în această direcţie, spunând că el este tot aşa de convins ca şi noi 
de utilitatea unei asemenea întruniri. Am răspuns Alteţei Sale că nu punem nicio 
clipă la îndoială sentimentele lui, dar că, datorită unei propagande abile facută şi la 
noi şi chiar în Iugoslavia, se lasă să se creadă că Iugoslavia n-ar mai avea pentru 
Mica Înţelegere sentimentele din trecut şi că, prin urmare, este necesar să curmeze 
prin această manifestare efectele acestei credinţe dăunătoare, acolo unde s-a 
infiltrat. Am adaugat că, în scurt timp, ministrul Beck va face o vizită la Belgrad 
după ce vizita preşedintelui Consiliului de Miniştri la Budapesta a făcut loc unor 
manifestări puţin compatibile alianţei noastre cu Polonia şi cu relaţiile corecte care 
existau pe vremuri între Polonia şi Cehoslovacia. Anul politic al Micii Înţelegeri 
am spus eu, nu se poate sfârşi prin vizita lui Beck la Belgrad. Este nevoie de o 
manifestaţie de solidaritate la Bucureşti, care, relevând prin semne vizibile reale de 
solidaritate a Micii Înţelegeri, să aducă ordine în spirite. Alteţa Sa Regală, 
Principele Paul, a spus că el percepe situaţia şi că, în ce-l priveşte, el ar fi gata să 
vină la Bucureşti în zilele de 6, 7, 8 iunie. Dar nu ştie nici dacă domnul Stoiadinović, 
cu care nu a vorbit încă, poate veni, nici dacă este cuminte ca atât el, cât şi domnul 
Stoiadinović să părăsească Iugoslavia în acelaşi timp.  

Am răspuns că este preferabil ca ASR Principele Paul să vină la Bucureşti cu 
domnul Stoiadinović, dar, la nevoie, să vină singur, împreună cu domnul Beneš, 
decât deloc.  

Din câte am putut înţelege, ASR Principele Paul este dispus să vină la 6, 7 şi 
8 iunie fie singur, fie cu domnul Stoiadinović, însoţit de un ministru.  

La dejunul de astăzi la ASR Principele Paul, am vorbit domnului Stoiadinović 
despre această problemă. Negativ la început, ezitând pe urmă, a sfârşit prin a-mi 
                                 

304 Documentul a fost publicat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 
p. 748–749. 
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spune că va face tot ce e posibil să-mi dea un răspuns satisfăcător înainte de 
plecarea mea din Belgrad, dar m-a lăsat să înţeleg că el nu este contrar venirii ASR 
Principelui Paul singur, la 6, 7 şi 8 iunie la Bucureşti pentru a întâlni pe MS Regele 
Carol şi pe domnul Beneš.  

Am profitat de convorbirile ce au avut loc după dejun şi în timpul cărora a 
domnit o reală cordialitate atât din partea ASR Principelui Paul, cât şi din partea 
domnului Stoiadinović faţă de toţi delegaţii balcanici, dar, în special, faţă de 
delegaţii români pentru a repune problema în discuţie. Pe de altă parte, am primit 
ca răspuns la un demers al meu la Praga o telegramă, din care, fără să am ultimul 
răspuns al domnului Beneš, reiese că domnul Beneš ar fi dispus să vină la Bucureşti la 
6, 7 şi 8 iunie.  

În rezumat, fără să pot spune că problema este tranşată în mod definitiv, am 
impresia că suntem pe calea soluţionării ei în sensul celor dorite de MS Regele, 
adică reunirea celor trei şefi de stat ai Micii Înţelegeri la Bucureşti în zilele de 6, 7 
şi 8 iunie.  

Bineînţeles că voi continua să acţionez. 
În ce priveşte lucrările conferinţei, ele decurg în chipul cel mai satisfăcător 

atât din punctul de vedere al soluţiilor, cât şi din punctul de vedere al spiritului care 
animează dezbaterile. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 35–38 

475 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MADRID, ION TH. FLORESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 260, din 5 mai 1936 
Înreg. la nr. 25 867, din 9 mai 1936 

Domnule Ministru, 

Cel mai mare eveniment politic al Spaniei, în zilele acestea tulburi şi 
ameninţătoare, fiind alegerea preşedintelui republicii, după destituirea domnului 
Alcala Zamora, am aşteptat cu răbdare să se desemneze oficial candidatura 
susţinută de guvern şi de majoritatea din Cortes, înainte de a alcătui şi expedia 
raportul meu. 

În acest timp, cele mai contraditorii zvonuri au circulat. 
În fine, după multiple consfătuiri, zilele trecute, cele două ramuri ale Uniunii 

Republicane de stânga, care au ca şef pe domnul Manuel Azaña, au luat poziţie şi 
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au fixat candidatura domnului preşedinte al Consiliului de Miniştri, la preşedinţia 
republicii, alegere ce se va efectua în ziua de 10 mai. Succesul este asigurat. O 
mare parte a opoziţiei de dreapta s-a abţinut chiar la alegerea de delegaţi.  

Ceea ce a întârziat însă desemnarea oficială a acestei candidaturi, a fost 
ostilitatea abia conţinută a tovarăşilor socialişti bolşevizanţi, şi a comuniştilor din 
Frontul Popular, care, sub inspiraţia domnului Largo Caballero, liderul lor, tindeau 
la prezentarea unui candidat socialist. 

Astazi nu mai este un secret pentru nimeni că extremiştii marxişti ai 
domnului Largo Caballero, luptă pentru acapararea puterii pentru dânşii şi sunt tot 
mai indispuşi de predominanţa în Guvern şi Parlament a republicanilor de stânga ai 
domnului Azaña şi Martinez Barrio, pe care îi acuză de o culpabilă şi burgheză 
moderaţie. 

Pentru moment, abilitatea politică a domnului Azaña, care afirmă mereu în 
discursuri că îşi va ţine cu stricteţe obligaţia luată prin programul comun electoral, 
a izbutit să amâne o ruptură în blocul guvernamental şi să determine pe belicoşii săi 
tovarăşi socialisto-comunişti să accepte candidatura domnului Manuel Azaña, în 
speranţa că vor reuşi, poate, mai uşor în viitor să răstoarne Guvernul şi să se 
instaleze la putere. 

Ceea ce a putut temporiza nerăbdarea extremiştilor este marea toleranţă, dacă 
nu chiar slăbiciunea Guvernului domnului Azaña, care închide ochii la toate 
violenţele ce se înteţesc zilnic în toată Spania. Asasinatele politice în Madrid şi în 
provincie se ţin lanţ, şi agresorii nu sunt niciodată descoperiţi. Autorităţile nu mai 
au curajul să reprime. Terorismul a reuşit să suprime represiunea şi acţiunile legale. 

În schimb, autorităţile, din ordinul Guvernului, desfiinţează cluburile 
opoziţiei de dreapta şi, sub pretext de fascism, arestează în mare număr membrii 
acestor cluburi, persecutând şi lovind libertatea ideilor înscrise în Constituţie. 

Cel mai absurd şi fantastic zvon dezlănţuie imediat furia lucrătorilor, care se 
dedau la cele mai grave violenţe. Aşa s-a întâmplat în seara de 3 mai. Câţiva 
lucrători şi lucrătoare au făcut să circule vestea că s-ar fi presărat de preoţi şi 
călugăriţe, bomboane otrăvite prin parcuri pentru a se omorî copiii lucrătorilor. 
Ministerul de Interne a dezminţit imediat acest zvon, inventat de vreun farsor, şi a 
declarat că va lua măsuri împotriva celor ce-l propagă. Cu tot comunicatul oficial, 
mulţimea din cartierul Cuatro-Caminios, înfuriată până la paroxism, a pus imediat 
foc Bisericii „Los Angeles” din acel cartier. Când gardienii şi pompierii au sosit cu 
obişnuita lor întârziere, s-au schimbat mai multe focuri de armă, şi mulţimea a 
putut fi potolită cu mare greutate. A doua zi însă, rebeliunea, câştigând noi 
aderenţi, lucrătorii, excitaţi de femei [sic!], care afirmau că au murit câţiva copii 
din cauza bomboanelor otrăvite, au dat din nou foc Bisericilor „Los Angeles” şi „El 
Pilar” precum şi la două şcoli ale Congregaţiilor religioase. 

Revolta merse apoi mai departe. Biserica Chamartin şi alte două mănăstiri au 
fost, de asemenea, incendiate. 

Când pompierii şi garda de asalt au început represiunea, revoluţionarii 
înarmaţi au rezistat toată ziua de luni, 4 mai. Forţe suplimentare au sosit spre seară, 
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şi bilanţul zilei a fost de 40 de răniţi, dintre care doi duşi la spital în agonie. Cu 
toată potolirea rebeliunii, starea de revoltă continuă în spiritele revoluţionarilor, şi 
un pretext cât de mic poate dezlănţui războiul civil, cu toate ororile lui. 

Pentru a mă orienta, am avut zilele trecute o audienţă cu domnul preşedinte al 
Consiliului, Manuel Azaña. Domnia Sa după ce mi-a adresat cuvinte curtenitoare 
despre MS Regele şi a adus elogii domnului ministru Titulescu, ale cărui sforţări de 
pace le apreciază, mi-a sintetizat situaţia în următoarele cuvinte. 

„După cum vedeţi, domnule ministru, sunt atacat de extrema dreaptă şi chiar 
de cea stângă, cu care am luptat alături în alegeri. Aceasta demonstrează că sunt pe 
un drum bun fiindcă sunt la mijloc. Voi realiza cinstit programul la care m-am 
angajat, dar nu voi da tovarăşilor mei nici o virgulă mai mult. Voi păstra ordinea, 
deşi spiritele sunt foarte agitate. Sunt acuzat de moderaţie şi cred că acesta este cel 
mai bun titlu al meu”. 

S-a informat apoi despre partidele de la noi şi ordinea ce domneşte şi mi-a 
mărturisit simpatia pe care o are pentru România. Am plecat cu impresia că domnul 
Azaña este un om politic calm şi cu multă experienţă. Aceste calităţi nu exclud însă 
posibilitatea de a fi debordat de extremişti. La 1 mai, moţiunea celor pestre 300 000 
de lucrători care manifestau pe străzi cu steaguri roşii şi cu pumnii ridicaţi spre 
ameninţare, i-a cerut imediat reluarea relaţiilor cu Rusia Sovietică şi sechestrarea 
întreprinderilor care nu se supun injoncţiunilor uvrierilor. 

Trecerea domnului Azaña la preşedenţia republicii este considerată în multe 
cercuri, ca o abandonare în mâinile extremiştilor a ultimelor posibilităţi de ordine şi 
o degajare de imediată responsabilitate. Se crede că şef al Guvernului va fi domnul 
Ruiz Funes, actualul ministru al Agriculturii, întrucât domnul Barcia, ministrul de 
Externe, sondat, ar fi declarat că înţelege să se consacre gravelor probleme instituţionale. 

Propaganda României 
Cu toate ceasurile grele prin care trecem, într-o ţară de revoluţie permanentă, 

cu izbucniri periodice neaşteptate, cu un terorism ce creşte pe măsură ce autorităţile 
slăbesc sau abdică, nu încetăm de a ne face datoria către ţara noastră. 

România nu are timp de pierdut şi trebuie să fie din ce în ce mai cunoscută în 
lumina cea mai favorabilă. 

În acest scop, în ziua de 26 aprilie, după ce avusesem la Legaţie o recepţie a 
întregii prese spaniole, am plecat la Barcelona, însoţit de domnul ataşat comercial 
Helfant, fiind invitat de domnul rector al universităţii de acolo, domnul B. 
Guimpera, spre a ţine o conferinţă despre România. 

În acelaşi timp, eram solicitat şi de un grup de comercianţi şi industriaşi 
locali, o parte din ei români stabiliţi demult în Barcelona, să pun bazele unei camere de 
comerţ, necesară intensificării relaţiilor comerciale şi industriale hispano-române. 

Reprezentanţii Guvernului şi ai municipalităţii, ne-au primit cu flori în gara 
Barcelonei. Catalonia este o provincie cu o populaţie mai expansivă decât cea a 
Madridului, iar Guvernul regional ţine să demonstreze o strânsă legătură de rasă cu 
ţara noastră. 
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Demonstraţiile autorităţilor faţă de reprezentantul României, au fost neaşteptate 
şi de un entuziasm într-adevăr latin. Domnul primar a oferit în prima zi un banchet 
în cinstea mea, manifestând sentimente calde pentru România şi închinând pentru 
MS Regele Carol II. 

Domnul preşedinte al Consiliului Regional şi şef al Generalităţii, domnul 
Companys, după vizita pe care i-am făcut-o, m-a prezentat tuturor cu onoruri 
măgulitoare, iar marţi, 26 aprilie, a dat un dejun în onoarea României, la care 
asistau mai mulţi miniştrii ai Cataloniei, în frumoasa localitate Sigets. 

Cuvântarea călduroasă pe care a ţinut-o pentru Regele României şi pentru 
Guvernul de la Bucureşti, a găsit un emoţionant ecou în inimile noastre. Este, 
bineînţeles, că am răspuns , arătând progresele făcute de ţara noastră, sub luminoasa 
conducere a Suveranului iubit de tot poporul său. Conferinţa pe care am ţinut-o în 
sala Universităţii sub preşedinţia rectorului, care mi-a adus mari elogii, a fost 
aclamată de un public numeros de intelectuali cunoscuţi. 

Am descris toate frumuseţile naturale şi artistice ale ţării noastre. 
Seara am înfiinţat Camera de Comerţ Hispano-Română, în localul Consulatului 

General din Barcelona. Actul de constituire a fost semnat de comercianţi fruntaşi 
spanioli şi români. Consulul general, domnul Bonet-Marsillac, ne-a dat un concurs 
preţios. 

La plecare, autorităţile ne-au condus cu aceleaşi onoruri măgulitoare pentru 
ţara noastră. 

Presa, în unanimitate, a vorbit de ţara noastră în chipul cel mai elogios, 
reuşind astfel s-o câştig de partea noastră. 

Dacă tulburările politice şi crimele care se săvârşesc zilnic în toate oraşele 
Spaniei nu ar continua prăbuşirea spre abis a unui popor frate, atât de glorios în 
trecut, am putea câştiga teren în această ţară, din care azi fug cu groază, cu miile 
spre frontieră, cei care au agonisit o avere sau cei care poartă un nume. 

Florescu 

AMAE, Fond 71 Spania, vol. 1, f. 276–282 

476 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 391, din 6 mai 1936, ora 14.00 
Înreg. la nr. 24 868, din 6 mai 1936 

Urmare la telegramele anterioare. 
Şefii de Stat Major a celor trei ţări baltice au părăsit Moscova, unii ieri, alţii 

astăzi. În timpul şederii lor aici, au vizitat academiile militare, uzinele de avioane, 
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institutele tehnice. Contactul cu autorităţile militare sovietice a fost foarte cordial, 
lucru la care a contribuit faptul că doi dintre şefii militari baltici sunt absolvenţi ai 
fostei Academii Militare Imperiale.  

Din toate părţile mi se spune că vizita lor, produsă în urma unei invitaţii 
stăruitoare din partea şefului de Stat Major sovietic, mareşalul Egorov, a avut un 
caracter de informaţie. Ea a voit, desigur, şi înainte de toate, a dovedit cordialitatea 
şi încrederea raporturilor existente între Soviete şi ţările din Uniunea Baltică, dar 
nu a avut alte rezultate concrete. Aceasta este şi impresia mea. 

Lituania, din adversitatea Germaniei faţă de ea, poate încă să-şi permită o 
amiciţie demonstrativă faţă de Soviete, dar ceilalţi doi parteneri ai ei, Letonia şi 
Estonia, au mai multă prudenţă.  

Totuşi, nu mi se pare exclus ca, văzând cu ochii lor progresele tehnice şi 
capacitatea industriei naţionale sovietice militare, balticii să fi atins în convorbirile 
lor şi posibilitatea unor eventuale comenzi de armament de plasat în URSS.  

Ciuntu 
[Note marginale] 
MSR; Pr. Cons.; la Marele Stat Major (împreună cu telegrama anterioară305, dacă nu i 
s-a trimis deja); domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 53, f. 408–409 

477 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Belgrad 
T. nr. 105, din 6 mai 1936, ora 21.30 
Înreg. la nr. 24 891, din 7 mai 1936 

Strict confidenţial pentru Majestatea Sa Regele şi primul ministru. 
Legaţia noastră din Praga telegrafiază că domnul Beneš a acceptat invitaţia 

Majestăţii Sale Regele pentru 6, 7 şi 8 iunie, dacă şi Alteţa Sa Regală Principele 
Regent Paul vine la Bucureşti. În urma convorbirii mele cu domnul Stoiadinović de 
azi, cred că venirea Principelui Paul nu va mai face nici o obiecţie. Cum sunt 
invitat din nou mâine la dejun, la Principele Paul, împreună cu domnul Krofta, voi 
cere răspuns definitiv. 
                                 

305 Vezi documentul nr. 451. 
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Pe de altă parte, în şedinţa de azi după amiază a Micii Înţelegeri, s-a decis 
trimiterea pentru studiu la şefii de Stat Major a problemei mobilizării atât împotriva 
Habsburgilor, cât şi împotriva repudierii unilaterale a clauzelor militare de către 
Ungaria. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 49 

478 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 562, din 6 mai 1936, ora 23.15 
Înreg. la nr. 24 898, din 7 mai 1936 

Palazzo Chigi pare liniştit pentru moment asupra situaţiei din Austria. Suvici 
constată că există o recrudescenţă de acţiuni a teroriştilor naţional-socialişti, ca cele 
care au precedat asasinarea lui Dollfuss, dar crede că, înainte de a întreprinde ceva 
în Austria, Hitler trebuie să lichideze chestiunea renană. El atribuie zvonurilor 
recente de putsch unei manevre engleze, destinată a impresiona Italia, dar consideră 
neserioase informaţiile de presă conform cărora Londra ar lăsa mână liberă în 
Austria Reich-ului. De altfel, toate ipotezele militare în acest scop sunt deja făcute, 
ceea ce, evident, implică o înţelegere de State Majore. 

Întrebând pe Suvici dacă se va da vreun răspuns memoriului austriac relativ 
la serviciul militar obligatoriu mi-a răspuns că nu. 

Mi-a răspuns tot negativ la întrebarea dacă Parisul le-a cerut până acum să se 
pună de acord pentru un răspuns concertat. În cazul în care Guvernul francez le-ar 
adresa o asemenea cerere chestiunea rămâne de examinat. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Belgrad, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 26, f. 129–130 
 
 
 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 705

479 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 563, din 6 mai 1936, ora 23.15 
Înreg. la nr. 24 897, din 7 mai 1936 

Iată primele comentarii ale lui Suvici asupra principalelor teme ale discursului lui 
Mussolini. 

I. Războiul este terminat. Aceasta înseamnă că au luat sfârşit operaţiunile 
tactice. Ocuparea va dura însă până la capăt. Ea va cere, probabil, mai 
multe luni în care trupele actuale vor rămâne în Abisinia. O parte din 
aceste trupe, în special, miliţiile sunt destinate colonizării. Un plan concret 
nu există încă promulgat. Transporturile de trupe, care au continuat în 
ultimele zile, sunt datorate unor ordine anterioare. Este posibil ca ele să 
înceteze în curând. 

II. Pacea este restabilită. Este o pace romană. Ea este deja făcută cu populaţiile 
abisiniene. Abisinia este legal italiană. Această afirmaţie înseamnă că 
Mussolini consideră întreaga Abisinie intrată în patrimoniul italian, pe 
baza dreptului de ocupaţie. El vrea o soluţie integrală. N-ar putea accepta 
un protectorat sau un mandat. În faţa puterii legale complet dispărute, a 
întrona la Addis Abeba o creatură italiană ar fi o soluţie ipocrită pe care n-
ar primi-o. O pace bilaterală nu mai poate fi luată în considerare, ca acum 
trei săptămâni. O pace făcută la Geneva nu este posibilă. Italia este gata să 
discute asupra drepturilor rezervate de tratate Franţei şi Angliei. În ce 
priveşte suveranitatea italiană în Abisinia, bazată azi numai pe faptul 
posesiunii, Italia doreşte să o transforme într-o situaţie juridică prin 
recunoaşterea celor două state. Dar Mussolini nu pare dispus a cere el acest 
lucru. În orice caz, niciun demers sau sugestie n-au fost încă făcute pe 
lângă nimeni în acest sens. 

III. Italia este hotărâtă să-şi apere contra oricui rezultatele victoriei militare. 
Această hotărâre este reală. Însă Suvici nu crede în eventualitatea unei 
întinderi a conflictului. Este convins că nu mai poate fi vorba de agravarea 
sancţiunilor. Dimpotrivă, ridicarea lor pare apropiată. Prin prăbuşirea 
puterii în Abisinia, aceasta a încetat a mai fi reprezentată la Geneva. 
Zvonul că Anglia ar propune ca interesele Abisiniei să fie încredinţate 
Comitetului celor 18 nu i se pare conform realităţii. În orice caz, nici prin 
Grandi, nici prin Drummond nu are o asemenea informaţie. Suvici 
consideră azi exclusă ipoteza unui război cu Anglia. Se aşteaptă însă cu 
nerăbdare reacţia engleză: subsecretarul de Stat crede că cel mai probabil 
este de a arunca răspunderea securităţii colective pe lipsa de unitate a 
statelor din Ligă şi, eventual, a propune o reformă a Pactului.  
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Domnul Chambrun, care a văzut astă seară pe Mussolini, nu a avut decât o 
misiune informativă. Prin el, Suvici, care a asistat la convorbire, a dobândit impresia că 
viitorul guvern francez va menţine faţă de Italia politica predecesorilor săi. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Belgrad. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 159–161 

480 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 340, din 7 mai 1936, ora 13.00 
Înreg. la nr. 25 222, din 7 mai 1936 

Ziarele oficioase poloneze sau nu se ocupă deloc de sesiunea Înţelegerii 
Balcanice şi a Micii Înţelegeri sau dau informaţii şi fac comentarii despre o 
pretinsă criză în aceste organizaţii şi o pretinsă incoerenţă a punctelor de vedere ale 
statelor componente, asupra importantelor probleme la ordinea zilei. 

Agenţia oficială Pat publică chiar o corespondenţă a reprezentantului său la 
Belgrad cu conţinutul şi pe tonul indicat mai sus. 

Semnalez, de asemenea, că aceleaşi ziare oficioase înregistrează, din când în 
când, informaţii de la corespondenţii lor din Viena, care atribuie un caracter politic 
vizitei apropiate a domnului Beck la Belgrad. 

Se pretinde că Domnia Sa ar urmări o apropiere germano-polono-ungaro-
iugoslavă. 

Vişoianu 
AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol 14, f. 91 

481 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Belgrad?] 
T. nr. 106, din 7 mai 1936, ora 13.25 
Înreg. la nr. 25 226, din 8 mai 1936 

Ca răspuns la telegrama dumnevoastră nr. 24 889306. 
                                 

306 Documentul nu a fost identificat în arhivă. Vezi şi documentul nr. 19. 
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Tevfic Rüstü Aras a confirmat odată mai mult că delegatul nostru militar nu 
va întâmpina dificultăţi asupra celor două chestiuni care fac obiectul rezervelor 
generalului Samsonovici. În consecinţă, Tevfic Rüstü Aras mi-a comunicat că se va 
accepta atât minimum de forţe în toate cazurile, cât şi concentrarea trupelor, 
jumătate în jurul Bucureştiului, jumătate în Dobrogea. 

Delegatul militar român poate pleca, deci, imediat la Ankara. 
A rămas stabilit că semnarea convenţiilor militare va avea loc la Bucureşti şi 

că, în acest scop, va veni şeful Marelui Stat Major turc, Fevzi Paşa. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 36, f. 2 333 

482 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VASILE STOICA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 302, din 7 mai 1936, ora 20.00 
Înreg. la nr. 25 236, din 8 mai 1936 

După cum am raportat, Kioseivanov mi-a declarat că Domnia Sa condamnă 
„metoda faptelor împlinite, urmate recent de Germania şi Austria” şi că Bulgaria 
nu va imita acel exemplu, ci va respecta angajamentele luate. 

Colegului meu cehoslovac, MS Regele Boris i-a declarat exact acelaşi lucru 
în 27 aprilie, adăugând numai că Bulgaria are nevoie de înnoirea vechiului armament 
nu atât pentru a se apăra, cât mai ales pentru a da ofiţerilor săi mai mult de lucru şi 
a-i împiedica să facă politică şi a executa lovituri ca aceea din 19 mai 1934.  

Deci declaraţiile categorice din partea celor mai înalte autorităţi ale statului – 
Suveranul şi primul ministru – că Bulgaria nu se va abate din calea legalităţii 
internaţionale. 

Parada militară care a avut loc ieri, 6 mai – ziua Sfântului Gheorghe pe stil 
vechi, sărbătoarea patronului armatei – dezminte buna credinţă cu care au fost 
făcute aceste declaraţii.  

Pentru paradă au fost construite, ca niciodată în Bulgaria, tribune în faţa 
Sobraniei, unde au luat loc Suveranul, Guvernul, autorităţile înalte, corpul diplomatic şi 
invitaţi. Prin faţa Suveranului au defilat nu numai unităţile de infanterie, cavalerie 
etc., obişnuite la asemenea solemnităţi, ci totodată: 1) un batalion trudovaci în 
uniforme militare, purtând echipamentul complet de infanterie, însă în tocuri de 
piele, hârleţe în loc de puşti; 2) două baterii artilerie de câmp motorizate cu 
tractoare şi camioane ultimul tip; 3) două baterii motorizate în acelaşi fel ca şi cele 
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de câmp; 4) un grup de pontonieri motorizaţi; 5) un batalion de infanterie motorizat; 
6) un grup de 60 de aviatori; 7) în aer, patru escadrile de câte cinci biplane, precedate 
de un biplan al comandamentului aviaţiei. Tancurile n-au fost scoase la defilare. 

În raportul numărul 1 248307, am arătat forţele de care dispune Bulgaria. 
Parada de ieri confirmă acel raport. Tractoarele pentru motorizare, tancurile şi 
aviaţia militară sunt în contrazicere cu dispoziţiile Tratatului de la Neuilly. 

Deşi parada nu ne-a relevat nimic ce ne-ar fi necunoscut, am totuşi impresia 
că tribunele au fost ridicate, şi întregii reviste i s-a dat un caracter excepţional de 
solemn, anume ca să demonstreze poporului şi, mai ales, corpului diplomatic că 
Bulgaria urmează şi ea calea reînarmărilor. 

Ţin să adaug că impresia în capitală a fost foarte mare. 

Stoica 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Marele Stat Major; domnului ministru Titulescu, la Belgrad. 

AMAE, Fond 71 Bulgaria, vol. 11, f. 47–49 

483 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 959, din 7 mai 1936 

Trimiterea memoriului austriac cu privire la restabilirea serviciului militar 
obligatoriu 

Domnule Ministru, 

Ca urmare la telegrama acestei legaţii nr. 909308, din 29 aprilie, această 
legaţie a putut afla că întocmirea notei explicative privind restabilirea serviciului 
militar obligatoriu, care a fost predată în ziua de 4 mai de către Guvernul austriac 
Cabinetelor marilor puteri ale ţărilor aliate cu împărăţiile centrale în timpul 
războiului şi ale statelor Micii Înţelegeri, se datorează sfaturilor date de Londra şi 
de Paris. Textul a fost elaborat de ministrul plenipotenţiar Hornbostel, directorul 
Secţiei politice a Ministerului Afacerilor Străine. Guvernul austriac s-a arătat la 
început puţin dispus să redeschidă chestiunea, fie chiar sub această formă; a cedat 
apoi stăruinţelor Franţei şi Angliei. A vrut însă mai târziu să adreseze acest „aide-
                                 

307 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
308 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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mémoire” numai marilor puteri. Faţă de observaţiile ce i s-au făcut, că acesta ar 
putea să încordeze mai mult încă relaţiile cu ţările Micii Înţelegeri, Guvernul 
austriac s-a resemnat să trimită acest document şi acestor ţări.  

Ziarele locale produc cu acest prilej comentarii favorabile ale foii oficioase 
„Deutsche Diplomatische-Politische Korrespondenz” din Berlin, cu privire la 
temeinicia argumentelor austriece. Ceea ce, fie zis în treacăt, este cu atât mai 
interesant cu cât, precum se ştie, motivul invocat de Guvernul din Viena pe lângă 
marile puteri, spre a justifica reînarmarea accelerată a Austriei, a fost situaţia ei 
expusă faţă de Germania.  

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 

AMAE, Fond 71 România, vol. 233, f. 205–206 

484 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 960, din 7 mai 1936, 

Impresiile ministrului Afacerilor Străine cu privire la situaţia internaţională 

Domnule Ministru, 

Întâmplările din urmă, din Africa, tărăgănarea tratativelor dintre marile puteri 
apusene şi Germania, precum şi alegerile din Franţa, au întărit şi mai mult influenţa 
italiană în cercurile politice şi diplomatice austriece şi au micşorat, în schimb, 
prestigiul francez şi englez, care fusese în creştere aici în prima parte a iernii 
trecute.  

Se crede în acele cercuri că Anglia nu s-a încumentat să înfrunte Italia din 
pricina slăbiciunii sale militare actuale şi că, din aceleaşi pricini, va face o politică 
foarte conciliantă faţă de Germania. În ceea ce priveşte Franţa, se socoteşte la 
Ministerul Afacerilor Străine din Viena că ea şi-a ştirbit mult din autoritatea faţă de 
Germania prin contrastul între protestele sale prea vehemente împotriva reocupării 
militare a Renaniei, şi lipsa oricărei reacţii eficace ulterioare. Aceste cercuri mai 
cred că, în urma alegerilor, criza interioară franceză se va accentua şi că politica 
externă însăşi a Franţei se va resimţi într-o anumită măsură de zbuciumările şi de 
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dificultăţile financiare, mergând chiar până la devalorizarea şilingului, ce vor însoţi 
succesul elementelor socialiste şi comuniste ale Frontului Popular.  

La Ministerul Afacerilor Străine de aici, domneşte mai departe acelaşi 
scepticism privind posibilitatea unei apropieri mai strânse a Ungariei de Cehoslovacia 
sau, în genere, de Mica Înţelegere. Impresia acestor cercuri este că piedicile 
politice psihologice şi economice ce se opun unei atari apropieri sunt prea mari 
pentru ca să poată fi înlăturate într-un viitor apropiat. În ceea ce priveşte Germania, 
ele sunt de părere că un fel de garanţie colectivă din partea marilor puteri, la care s-
ar putea asocia vecinii Austriei, în felul tratatelor care au garantat înainte de război 
neatârnarea şi neutralitatea Belgiei, ar constitui un element apreciabil pentru 
întărirea actualului regim austriac.  

Din punct de vedere material efectiv, Guvernul din Viena se bizuie însă mai 
departe şi mai mult decât oricând numai pe Italia, a cărei prezenţă se va face, după 
câte se crede, şi mai simţită decât până acum în Valea Dunării, deoarece nu va mai 
fi absorbită de războiul din Africa… [indescifrabil], iar Franţa, mai ales, de ajunge 
la o destindere cu Germania, şi mai silită decât până acum să ţină seama de toate 
dorinţele întrucât în ceea ce priveşte Europa Centrală [sic!].  

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 40, f. 330–331 

485 
DECISION RELATIVE AUX TRAVAU DE LA VIIème SESSION  

DU CONSEIL ECONOMIQUE DE LA PETITE ENTENTE 

Beograd, le 7 mai 1936 

Ayant pris connaissance des propositions et résolutions formulées par la VII-ème 
session du Conseil Économique de la Petite Entente, tenue à Prague du 23 février 
au 3 mars 1936, le Conseil Permanent approuve le Protocole final de ladite session en 
date du 3 mars 1936, sous la réserve de la ratification des trois Gouvernements. 

Stoyadinovitch 
N. Titulescu 

Krofta 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 38, f. 2 332 
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486 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Belgrad] 
T. nr. 109, din 8 mai 1936, ora 01.00 
Înreg. la nr. 25 229, din 8 mai 1936 

Conferinţa Înţelegerii Balcanice a decurs în mod foarte satisfăcător. Un 
proces verbal detaliat al dezbaterilor este trimis prin curier. În aşteptarea sosirii lui, 
rezum punctele următoare: 

A. Denunţarea eventuală de către Bulgaria a clauzelor militare ale Tratatului 
de la Neuilly 

În ipoteza unei cerereri legale de revizuire s-a stabilit că printre condiţiile ce 
se vor impune Bulgariei figurează următoarele patru: 

1) Renunţarea la revizuirea graniţelor; 
2) Recunoaşterea că debuşeul economic către Marea Egee nu comportă o 

pretenţie de ordin teritorial; 
3) Asentimentul Bulgariei la abrogarea zonelor demilitarizate din Turcia; 
4) Adeziunea Bulgariei la definirea agresorului. 

În cazul unei denunţări unilaterale deghizate, cum este cazul Austriei, sau, 
pur şi simplu, cum este cazul Germaniei, s-a decis că condiţiile în care o asemenea 
denunţare s-ar face nu pot fi prevăzute de pe acum, membrii Înţelegerii Balcanice 
sunt obligaţi să se concentreze imediat şi să trimită de pe acum problema Statelor 
Majore, acelor patru state interesate, unui studiu comun. 

Într-adevăr, cum Bulgaria, nu ar proceda la un asemenea act de... (lipsă în 
text) n-ar avea în spatele ei o mare putere este imposibil de stabilit de pe acum care 
este această mare putere, Italia sau Germania, şi, prin umare, a se şti care sunt 
marile puteri care merg alături de Înţelegerea Balcanică la război într-un asemenea 
caz. Ideea [este] că Înţelegerea Balcanică să intre în grabă în război cu patru mari 
puteri, pentru simplu motiv al denunţării clauzelor militare a fost exclusă. Dar cum 
o asemenea repudiere poate fi preludiul unui război de agresiune din parte 
Bulgariei, ipoteza mobilizării trebuie studiată de pe acum, şi libertatea de decizie, 
într-un sens sau altul, trebuie păstrată. 

B. Chestiunea Albaniei 
S-a hotărât că fiecare stat este liber să recheme miniştrii săi de la Tirana, 

pentru a ajunge la normalizarea raporturilor cu acest stat, alterate în urma 
solidarităţii cu Turcia cu ocazia căsătoriei sorei Regelui Zogu. 

Dar acestea trebuie făcute treptat pentru a nu da impresia unei capitulări. 
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C. Chestiunile pendinte în faţa Societăţii Naţiunilor 
S-a decis că în chestiunea conflictului italo-abisinian şi a Pactului renan, 

Înţelegerea Balcanică va lucra de acord cu Franţa şi cu Anglia. În cazul lipsei unui 
asemenea acord fiecare membru va avea libertatea de a aprecia libertatea atitudinii 
pe care o va adopta ca membru în Societatea Naţiunilor. 

D. Consiliul Economic 
Cererea Iugoslaviei a fost amânată. În consecinţă, anul acesta, consiliul se va 

întruni tot de două ori şi, probabil, tot aşa va fi şi în viitor. 

E. Situaţia Greciei 
După cum se ştie, Grecia a refuzat pînă azi să intre într-un conflict în care 

Italia ar fi alături de Bulgaria. Aceasta a împiedicat încheierea de convenţii militare. De 
data aceasta, Grecia a recunoscut că, dacă într-un conflict în care Bulgaria atacă 
Înţelegerea Balcanică alături de Italia, ea rămâne neutră, ea va fi alături de 
Înţelegerea Balcanică, chiar împotriva Italiei, dacă Franţa şi Marea Britanie sunt 
angajate în conflict alături de noi. Mai mult, la cererea mea, Grecia a recunoscut că 
este obligată să intre în război dacă unul din statelele balcanice este atacat de 
Bulgaria împreună cu Ungaria. De asemenea, Grecia, recunoscut obligaţia ei de 
asistenţă în cazul unui atac al Albaniei singură sau al Albaniei cu Bulgaria. 

În cosecinţă, s-a decis încheierea unei convenţii militare cu Grecia pentru 
toate aceste ipoteze. 

Din cele ce preced, se poate vedea că rezultatul Conferinţei de la Belgrad, 
contrar aşteptării inamicilor ei, a fost o întărire a Înţelegerii Balcanice. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 36, f. 2 337–2 339 

487 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Belgrad] 
T. nr. 110, din 8 mai 1936, ora 01.00 
Înreg. la nr. 25 227, din 8 mai 1936 
Foarte confidenţial. 

Rog a comunica generalului Samsonovici că, în şedinţa de azi a 
Consiliului Micii Înţelegeri, s-a decis întâlnirea celor trei şefi de State Majore 
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la Bucureşti, pentru ziua de 15 iunie. Deosebit de problemele pe care Statele 
noastre Majore le-au înscris deja în ordinea lor de zi, se va studia şi chestiunea 
mobilizării împotriva Habsburgilor şi împotriva Ungariei pe urma unei 
repudieri unilaterale a clauzelor militare, potrivit protocolului din 25 şi 26 
martie 1935 de la Belgrad şi Bratislava. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 242, f. 242 

488 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Belgrad] 
T. nr. 111, din 8 mai 1936, ora 1.00 
Înreg. la nr. 25 228, din 8 mai 1936 
Strict confidenţial. 

Numai pentru Majestatea Sa Regele şi pentru primul ministru. 
Confirmând cele comunicate Majestăţii Sale Regele la telefon, am plăcerea 

de a anunţa că ASR Principele Paul a acceptat definitiv să vină la Bucureşti în 
zilele de 6, 7 şi 8 iunie.  

Preşedintele Beneš a acceptat şi el invitaţia. ASR Principele Paul va veni 
întovărăşit de ministrul Spaho, deoarece a luat decizia de a nu părăsi niciodată 
Iugoslavia în acelaşi timp cu preşedintele Consiliului de Miniştri. 

Totuşi, ASR Principele Paul mi-a declarat că, dacă situaţia internă o va 
permite, se va abate de la această regulă şi va veni cu primul ministru cel puţin 
pentru una din cele trei zile cât va dura vizita şefilor de stat. 

După cum am anunţat prin osebită telegramă, [la] o săptămână după vizita 
celor trei şefi de stat, se vor strânge la Bucureşti cei trei şefi de Stat Major ai Micii 
Înţelegeri. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 65 
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489 
PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
PERMANENT DE LA PETITE ENTENTE, TENUE À BELGRAD, 

les 6, 7 et 8 mai 1936 

Beograd, le 8 mai 1936. 

Le Conseil Permanent de la Petite Entente, composé de M. N. Titulesco, Krofta 
et Dr. Stoyadinovitch, sous la résidence de ce dernier, a tenu quatre réunions les 6, 
7 et 8 mai 1936 à Beograd. 

Quoique le communiqué publié à la fin des délibérations comprenne un 
énoncé complet des problèmes discutés et des solutions qu’ils comportent ainsi que 
les directives générales à suivre, le Conseil Permanent tient à préciser de façon 
plus détaillée certaines des questions traitées.  

1) En ce qui concerne le rétablissement du service militaire obligatoire en 
Autriche, le Conseil Permanent à décidé de faire une démarche auprès des 
Gouvernements français et britannique, pour qu’ils interviennent à Vienne, afin 
que l’Autriche consente à négocier avec les trois Puissances de la Petite Entente 
l’application de la loi sur le service obligatoire dans le domaine militaire. Vu que 
l’Autriche n’a pas soulevé jusqu’à aujourd’hui des questions de révisionnisme 
territorial, si elle accepte de conformer son attitude à cet égard à celle du passé, 
vu que l’Autriche a certains besoins de sécurité, le Conseil Permanent de la Petite 
Entente envisagera avec bienveillance ces négociations, afin d’aboutir à un 
résultat favorable. Si, au contraire, l’Autriche refuse de négocier avec les trois 
Puissances de la Petite Entente, ces trois Puissances seraient obligées de porter 
cette question devant la Conseil de al Société des Nations. 

2) En ce qui concerne la question la restauration des Habsbourg et celle de 
l’éventualité de la répudiation des clauses militaires par la Hongrie, le Conseil 
Permanent de la Petite Entente a décidé:  

a) De reconnaître comme valable le protocole des 25/26 mars 1936 de 
Beograd avec les compléments ajoutés à Bratislava par N. Titulesco 
et Beneš; 

b) De renvoyer aux chefs d’États-majors des trois armées l’étude de la 
mobilisation dans l’hypothèse de la restauration des Habsbourg et 
dans l’hypothèse de la répudiation des clauses militaires par la 
Hongrie, conformément au protocole des 25/26 mars 1935 de 
Beograd – Bratislava. 

3)  En ce qui concerne les questions militaires intéressant la Petite Entente, y 
comprise celle qui précède, le Conseil Permanent de la Petite Entente à décidé la 
réunion des trois chefs d’États-majors à Bucarest le 15 juin 1936; 

4) En ce qui concerne les Accords de Rome du 21 mars 1936, le Conseil 
Permanent décide de surveiller de près l’évolution de la situation et de n’entrer en 
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discussion avec le bloc de Rome que comme une unité, en écartant l’idée d’un 
accord avec un ou deux des États de la Petite Entente; 

5) Pour ce qui est de la collaboration économique des États de la Petite 
Entente avec les pays du bassin danubien, le Conseil Permanent rappelle que par 
un protocole daté de Prague de 6 mars 1936, élaboré par les experts des trois 
pays, ont été fixées certaines directives en vue de l’examen des possibilités de 
réalisation de l’idée de la collaboration économique des pays de la Petite Entente 
avec les autres pays de l’Europe Centrale. 

Les trois Ministres ont commencé par constater que ladite idée a toujours été 
une des préoccupations principales des trois pays. Elle figure même comme une 
des idées directrices au Pacte d’Organisation de la Petite Entente. 

Ils saluent donc l’initiative qu’a prise dans ce sens M. Hodža, à la demande 
de qui les experts des trois pays se sont réunis à Prague pour élaborer le Protocole 
susvisé. 

Après avoir pris connaissance et constaté qu’il est bien entendu que l’œuvre 
de rapprochement économique au soin de la Petite Entente doit être poursuivie 
sans relâche, les trois Ministres décident de charger le Conseil Économique de 
procéder le plus tôt possible à l’élaboration détaillée des directives contenues dans 
le Protocole du 6 mars 1936. 

6) Dans la question de la zone rhénane, du conflit italo-éthiopien et des 
sanctions contre l’Italie, le Conseil Permanent décide que les trois États de la 
Petite Entente devront marcher d’accord avec la France et l’Angleterre. Si cet 
accord entre France et l’Angleterre n’existe pas, chacun des pays de la Petite 
Entente se réserve sa liberté d’action, conformément à ce qu’il considérera le plus 
utile à ses intérêts, bien entendu dans le cadre du Pacte de la Petite Entente et en 
se concertant avec les autres membres de la Petite Entente. 

7) Relativement à l’incident diplomatique de Tirana, le Conseil Permanent 
décide que les trois États sont libres de rappeler leurs ministres à Tirana au 
moment qu’ils jugeront opportun et que le but à poursuivre est la normalisation 
des relations diplomatiques avec l’Albanie; 

8) En ce qui concerne les Tribunaux Arbitraux Mixtes, le Conseil Permanent 
décide de défendre l’intérêt des trois pays par la passivité (de ne pas donner de 
réponses, etc.), jusqu’à ce qu’un moment opportun pour une action ne se présente. 

Après avoir pris connaissance des protocoles finaux de la VI-ème et VII-ème 
session du Conseil Économique de la Petite Entente, les trois Ministres les ont 
approuvés, sous la réserve de la ratification des trois Gouvernements. 

N. Titulesco  
Dr. M. Stoyadinovitch  

Dr. K. Krofta  

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 2 334–2 336 
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490 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 570, din 9 mai 1936, ora 13.00 
Înreg. la nr. 25 941, din 10 mai 1936 

Doctrina Italiei cu privire la Abisinia s-a precizat în modul următor: 
Imperiul abisinian a încetat a exista. Cazul său este cunoscut în dreptul 

internaţional sub calificarea de „debellatio”309, supunere totală a unui beligerant 
faţă de celălalt şi nimicirea completă a independenţei lui politice. Abisinia dispare 
ca element juridic, şi Italia dobândeşte toate atributele suveranităţii, în principal, 
asupra populaţiei şi teritoriului. Pentru a crea această situaţie juridică nici nu este 
nevoie de ocuparea totală a teritoriului Abisiniei. Dipariţia suveranităţii abisiniene 
este suficientă. Fuga Negusului este un simplu fapt. El nu a instituit nicio putere 
legală în locul său. Suveranitatea deplină de drept revine, deci, Italiei.  

Consecinţele juridice şi politice ale acestei situaţii sunt: 
1) Terminarea războiului; 
2) Acţiunea militară în Abisinia încetează de a mai avea un caracter 

internaţional; ea rămâne de ordin intern, italian; 
3) Încheierea unui tratat de pace este inutilă şi imposibilă. Pacea trebuie să 

fie unilaterală. Instituirea unui mandat sau protectorat este exclusă 
întrucât ar implica menţinerea unei suveranităţi locale; 

4) Existenţa politică a Abisiniei fiind sfârşită aceasta încetează de a mai 
avea o reprezentare diplomatică şi de a mai fi membră a Ligii Naţiunilor. 

În consecinţă, este terminat şi conflictul Italiei cu Liga, cu urmarea că sancţiunile 
trebuiesc suprimate. 

Pe baza acestei doctrine, singura soluţie este, deci, anexarea pur şi simplu a 
Abisiniei, cerută astfel de partid, de populaţie şi de presă. Ea va fi hotărâtă, probabil, 
deseară, în şedinţele succesive ale Marelui Consiliu Fascist şi Consiliul de Miniştri. 

După unele zvonuri insistente s-ar proclama chiar imperiul. 
Baronul Aloisi, Rocco şi Mascia pleacă deseară la Geneva, unde, probabil, 

vor expune punctul de vedere de mai sus, insistând asupra ideii de autodeterminare 
a populaţiilor abisiniene. 

Este interesant de observat că E. Drummond crede şi el că Abisinia nu mai 
are posibilitatea legală de a fi reprezentată la Geneva. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Geneva. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 163–165 
                                 

309 Victorie militară (lat.). 
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491 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VASILE STOICA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 331 , din 9 mai 1936, ora 22.40 
Înreg. la nr. 25 940, din 10 mai 1936 

Cu referire la telegrama mea nr. 1 232310. 
Am avut încă două şedinţe cu delegaţii bulgari, examinând problema şcolilor 

şi a bisericilor. 
La propunerile noastre – care se referă numai la bulgarii din Durostor şi 

Caliacra şi la românii vidineni şi dunăreni – bulgarii cer: 
1) Acordul să fie întins asupra întregului teritoriu românesc, inclusiv 

Basarabia de Sud. 
2) Guvernul român să acorde şcoli particulare subvenţionate de stat, cu 

învăţământ în întregime în limba bulgară, populaţiei bulgare din 
Durostor şi Caliacra. 

3) Guvernul român să acorde o oră de limbă bulgară în fiecare zi pentru 
elevii de origine bulgară în comunele cu populaţie bulgară din 
Dobrogea Veche şi în Basarabia de Sud. 

În schimb, Guvernul bulgar este gata a acorda o oră de limba română în 
fiecare zi pentru elevii de origine română din comunele cu populaţie română din 
Bulgaria. 

Fireşte am refuzat aceste proiecte şi am insistat cu toată energia pentru 
punctul nostru de vedere. Cum în mâna mea se găsesc documentele originale, care 
dovedesc că şcolile bulgare din Dobrogea Nouă sunt subvenţionate de Guvernul 
bulgar şi că îşi primesc directive de la Legaţia Bulgariei din Bucureşti, am amintit 
aceste fapte delegaţilor bulgari – aceste fapte echivalente cu trădarea ale conducătorilor 
şcolilor bulgare şi această lipsă de lealitate a Guvernului bulgar – la cele ce domniile 
lor nici nu au încercat să mă combată, nici nu au replicat măcar, ci au căutat să 
scuze situaţia de până acum „care trebuie să înceteze spre a începe o nouă eră”. 

Răspunsul meu, prin care am refuzat pretenţiile bulgare, a avut următoarea 
argumentare: 

1. Guvernul român înţelege rostul politic extern şi intern al satisfacerii 
cererilor populaţiei din zonele limitrofe de a li se da învăţământ şi în 
limba maternă, dar nu poate admite şi, mai ales, nu poate sprijini el 
însuşi perpetuarea insulelor etnice aruncate de împrejurări în locul masei 
româneşti. 

                                 
310 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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2. Guvernul român a constatat, pe de o parte, că instituţiile şcolare bulgare 
din România nu au respectat legile ţării, ci au primit subvenţii şi 
instrucţiuni de peste frontieră, pe de altă parte, că organizaţiile şi chiar 
autorităţile de stat străine, cunoscute guvernului bulgar, au trimis subvenţii 
şi directive acestor instituţii şi au primit rapoarte din partea lor, influenţând 
activitatea acestora într-o direcţie neleală şi contrară scopurilor statului 
român. 

3. Pentru aceste motive, Guvernul român se vede obligat a stabili în mod 
precis, atât în privinţa întinderii geografice, cât şi în privinţa obiectelor 
de învăţământ şi limitele concesiilor sale: nu poate, deci, cuprinde în 
înţelegerea preconizată nici Dobrogea Veche, nici Basarabia de Sud, ci 
numai judeţele Durostor şi Caliacra şi nu poate acorda altceva decât o 
oră de limba bulgară pe zi. 

4. Guvernul român cere în schimb acelaşi lucru pentru populaţia română 
din judeţele bulgare dunărene, faţă de care Guvernul bulgar nu şi-a 
îndeplinit niciunul din angajamentele luate prin Tratatul de la Neuilly. 

La întrebarea delegaţilor bulgari, dacă garantăm că, în cazul unei înţelegeri 
actuale, şcolile bulgare din Durostor şi Caliacra vor putea continua în deplină libertate, 
am răspuns că nu putem garanta acest lucru întrucât, în prezent, aceste şcoli se 
găsesc în culpă gravă, care, în mod normal, ar trebui să aducă închiderea lor, dar că 
desigur, dacă acordul se încheie şi atmosfera se ameliorează, Guvernul român va fi 
indulgent. 

În privinţa bisericilor, delegaţii bulgari au propus ca înţelegerea să fie făcută 
de Sf. Sinod al Bisericii Bulgare şi Sf. Sinod al Bisericii Române. N-am acceptat 
propunerea lor; am admis însă amânarea discuţiei ca ei să poată consulta 
autorităţile lor bisericeşti. 

Atât în problemele şcolare, cât şi în cele bisericeşti conversaţiile vor continua. 
Şedinţa următoare se va ţine luni, 11 mai. 
Rezistenţa bulgară va fi dârză, deoarece s-au învăţat să considere spiritul 

nostru conciliant drept slăbiciune. Vom impune însă punctul nostru de vedere dacă 
vom fi gata a aplica în caz de nevoie bulgarilor din Durostor şi Caliacra regimul 
aplicat de Guvernul bulgar românilor din Bulgaria, adică să le suprimăm, fără 
lungă discuţie, instituţiile şcolare, întreţinute, de altfel, şi cu bani de la Sofia. 

Stoica 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Bulgaria, vol. 11, f. 51–55 
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492 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Belgrad?] 
T.311 nr. 112, din 11 mai 1936, ora 20.30 
Înreg. la nr. 26 138, din 12 mai 1936 
Strict confidenţial. 

Pentru MS Regele şi pentru primul ministru. 
În drumul meu de la Belgrad la Geneva, l-am întâlnit în gara Milano pe 

Grandi, chemat de urgenţă la Roma pentru marele Consiliu Fascist de ieri seară, 
duminică. L-am invitat în vagonul meu şi am călătorit cu dânsul timp de patru ore, 
luând prânzul împreună cu el. El venea de la Roma, cald de triumful Italiei în 
Abisinia.  

Între altele, mi-a spus: „După ce ieri seară Mussolini a proclamat anexarea 
Abisiniei şi pe Regele nostru împărat al ei, am stat azi-noapte cu dânsul timp de 
două ore. Avea drept să fie beat de triumful lui; totuşi, mărturisesc că nu am văzut 
un om cu spirit mai rece şi mai departe de cele ce s-au petrecut ieri şi care ne-au 
mişcat până în fundul inimii pe toţi italienii, ca Mussolini. Detaşat de tot ce s-a 
petrecut ieri, el nu avea mintea îndreptată decât spre viitor”. „Trebuie să reclădim”, 
a spus Mussolini. În special, trebuie să reclădim prietenia anglo-italiană. De aceea 
am fost trimis imediat înapoi la Londra. Cred că este un moment foarte favorabil 
pentru o apropiere a Micii Înţelegeri de Italia, în acest scop o schimbare de 
atmosferă dintre noi şi Iugoslavia este indispensabilă.  

Ştim că România şi Cehoslovacia sunt aproape de noi, căci nu vă uitaţi la 
ştirile din presă. Noi realizăm ceea ce a făcut România pentru Italia la Geneva, în 
limita politicii ei sancţioniste pe care eu unul pricep că trebuie să o adopte. 

În ceea ce priveşte Ungaria, ea este pentru noi o veşnică logodnică. Avem, 
totuşi, impresia că, de ar fi să se căsătorească, ar face-o cu Germania. 

O convenţie între Franţa, Italia şi Mica Înţelegere, pentru păstrarea ordinii în 
Europa Centrală, este indispensabilă. Cunosc toate obstacolele de care ne vom izbi. 
Ele nu trebuie să ne sperie şi să ne împiedice de a începe şi de a persevera. 

În ce priveşte conflictul italo-abisinian, cred că nu este bine să vă ocupaţi 
acum de el la Geneva. Sancţiunile pot să mai dureze câtva timp în interesul 
prestigiului britanic. El are obiceiul de a spune lucrurile cele mai importante într-un 
interviu gazetăresc şi nu în Parlament, vechi obicei de ziarist. 

Este însă una dintre acele declaraţii care are o importanţă covârşitoare şi care 
a provocat mare nemulţumire în Germania, fac aluzie la declaraţia lui Mussolini că, 
de azi înainte, Italia trece în rândul statelor satisfăcute. Dacă ai cunoaşte în detaliu 
                                 

311 Documentul a fost publicat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 
p. 756–757. 
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instrucţiunile pe care le-am primit de la el, cu privire la Marea Britanie, şi ai vedea 
cât este el de înţelept şi moderat după triumful pe care l-a avut. Numai dacă aş 
putea să mă fac înţeles şi dacă o greşită reacţie a Angliei şi a Franţei n-ar face pe 
Mussolini să-şi schimbe psihologia actuală”. 

L-am întrebat pe Grandi: „Crezi că Germania nu pregăteşte o apropiată 
lovitură în chestiunea Anschluss-ului?”. 

Grandi mi-a răspuns: „Mussolini se aşteaptă la o lovitură din partea Germaniei, 
dar nu în momentele de faţă, astfel că astăzi el este liniştit în această privinţă”. 

Titulescu 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 342–2 343 

493 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 644, din 12 mai 1936, ora 13.25  
Înreg. la nr. 26 401, din 13 mai 1936 
Confidenţial. 

Din convorbirile avute ieri cu colegul meu grec, reţin următoarele din impresiile 
cu care s-a reîntors de la Belgrad: 

„Sunt foarte mulţumit de tot ce s-a făcut acolo pentru a se risipi atmosfera 
puţin favorabilă care a plutit de ceva vreme în jurul Înţelegerii Balcanice, 
îndeosebi, şi a zvonurilor la o apropiată destrămare a Micii Înţelegeri. Azi putem 
iarăşi păşi mai cu fermitate şi este necesar a fi aşa când atâtea greutăţi ne stau în 
cale, sporite de când cu victoria italiană, care, de altfel, socotesc că nu este 
definitivă nici pe planul dreptului ginţilor sau, pur şi simplu, pe acel al dreptului 
internaţional şi nici pe acel militar. 

Despre iugoslavi nu se poate spune că-şi îndreaptă politica în realitate spre 
Germania, dar nu este mai puţin adevărat că la Belgrad se aude din lumea oficială, 
cât şi dintr-o parte a lumii politice, critici serioase si uneori severe la adresa 
Franţei, care, copleşită de nevoile ei interne, temătoare fiind de ameninţările 
germane, se gândeşte, şi a lăsat să se vadă de toţi aceasta, mai ales numai la ea şi 
nu la prietenii ei. 

Este cert însă că la Belgrad este o tendinţă de revizuire la un moment dat a 
politicii actuale, dacă Franţa va continua politica slabă sau egoistă, aşa că 
prestigioasa germanofilie a Poloniei, datorată doar temerii, ca a Iugoslaviei, să nu 
rămână izolată şi surprinsă deci de evenimentele care pot izbucni oricând. La 
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rândul său, ministrul Franţei de la Belgrad, cu care am stat de vorbă, a răspuns 
contra Guvernului iugoslav, şi, în general, contra iugoslavilor, că exagerează cu 
cererile şi cu pretenţiile neîncetate şi excesive. 

Pericolul italian se arată în Balcani tot mai evident. El nu va putea fi înlăturat 
sau menţinut în loc decât printr-o abilă politică de opunere a intereselor Berlinului 
şi Romei în Europa Centrală, în Balcani sau, ceea ce ar fi ideal, printr-o apropiere 
indiscutabilă între Londra şi Paris”. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 374–375 

494 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva] 
T.312 nr. 113, din 12 mai 1936, ora 19.00 
Înreg. la nr. 26 386, din 12 mai 1936 
Strict confidenţial. 

Pentru MS Regele şi pentru primul ministru. 
Pe când eram azi-dimineaţă la P. Boncour, cu care apoi am dejunat, baronul 

Aloisi i-a trimis ordinul primit de la Roma de a părăsi imediat Geneva împreună cu 
întreaga delegaţie italiană. 

După dejunul cu P. Boncour, la care a venit pentru puţin timp şi baronul 
Aloisi, am avut cu Aloisi singur o întrevedere, cu care ocazie mi-a spus că nu ştie 
de ce Ducele i-a dat această instrucţiune, dar că el o interpretează provizoriu o 
plecare pentru moment de la Geneva, iar nu o ieşire din Societatea Naţiunilor. 

Decizia Italiei a produs o mare emoţie aici; funcţionarii italieni de la 
Societatea Naţiunilor îmi spun că Italia vrea să părăsească Societatea Naţiunilor şi 
că baronul Aloisi interpretează instrucţiunile primite în sensul restrictiv numai 
pentru a avea răgaz să-l convingă pe Mussolini de greşeala pe care această decizie 
ar constitui-o. 
                                 

312 Documentul a fost publicat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 
p. 757–758. 
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Adevărul este că nu putem descoperi raţiunea pentru care Italia a luat această 
decizie după ce a venit la Geneva. 

Din cercurile de presă foarte bine informate se spune că A. Eden ar fi dat 
aseară ziariştilor o dezminţire categorică a unei întâlniri locarniene, la care el ar 
trebui să stea alături de baronul Aloisi. 

Totuşi, azi-dimineaţă, la stăruinţele lui P. Boncour, Eden a acceptat ca 
baronul Aloisi să participe la întrunirea locarniană. Dacă însă italienii au aflat de 
dezminţirea dată de Eden aseară, înainte de decizia de azi-dimineaţă, există un 
motiv de froissare pe care l-ar explica gestul Italiei. 

Pe mine nu mă satisface deloc explicaţia. Dar este singura pe care o am la ora 
când telegrafiez, după convorbirile cu P. Boncour, baronul Aloisi şi marii 
reprezentanţi ai presei. Trebuie să adaug că aseară am lucrat până la 1 noaptea, la 
Avenol, la o declaraţie pe care trebuie să o facă astăzi domnul Eden în numele 
Consiliului, şi care cuprinde următoarele puncte: 

a) Reamintirea deciziilor luate în trecut de Societatea Naţiunilor; 
b) Necesitatea de a amâna Consiliul până la 15 iunie, date fiind gravele 

iniţiative ale Italiei; 
c) Menţinerea sancţiunilor în vigoare în acest interval. 

Atât în cursul lungii mele întrevederi cu el, cât şi în cursul deliberărilor de la 
Avenol, am constatat că Litvinov sprijină puternic Italia.  

Titulescu 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 344–2 345 

495 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 36 105, din 12 mai 1936, ora 20.21 
Înreg. la nr. 26 394, din 13 mai 1936 

Îndată ce m-am întors de la expoziţia de la Breslau, unde, după cum ştiţi, 
România a avut un succes desăvârşit, am căutat să văd ce impresie a produs 
chestionarul englez în cercurile oficiale germane. 

În cercurile Auswärtiges Amt, prima impresie a fost favorabilă. Aceasta se 
datorează, mai ales, faptului că nenumărate probleme în legătură cu zona renană au 
fost aproape cu totul neglijate. Diplomaţia Reich-ului trage din aceasta concluzia că 
această gravă problemă este considerată, cel puţin, de Marea Britanie de domeniul 
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trecutului. Von Neurath a declarat ambasadorului Franţei că documentul poate 
servi la o fericită dezvoltare a evenimentelor. 

Nu tot acelaşi este sentimentul cercurilor din jurul domnului Goebbels, unde 
documentul britanic a produs o profundă decepţie.  

Se pare că ambasadorul Germaniei de la Londra a comunicat Guvernului 
Reich-ului zilele trecute că chestiunile domnului Flandin... (lipsă în text) şi vidate 
de orice esenţă şi înecate într-un ocean de apă de flori. 

Or, spre surprinderea sa, Reich-ul se găseşte în faţa unor probleme precise, 
redactate într-un ton deosebit de corect şi al căror fond este pentru el deosebit de 
neplăcut. Această surpriză este interpretată ca dovadă a dorinţei Guvernului 
britanic de a se complace Franţei şi de a înlesni viitorului Guvern al Republicii 
solidarizarea sa cu Marea Britanie în problema abisiniană. 

Problemele care par a tulbura mai mult Reich-ul sunt a 6-a, care pune 
întrebarea dacă Germania este în măsură a încheia tratate sincere, a 8-a, care 
întreabă în ce constă diferenţa pe care Guvernul german o face între Reich şi 
naţiunea germană, şi ce repercursiune poate avea concepţia sa asupra statutului 
teritorial şi, în fine, a 10-a, în care Reich-ul este întrebat dacă este dispus să adere 
la concepţia securităţii colective.  

Atât cancelarul, cât şi ministerele de Externe, de Război şi de Propagandă 
studiază cu înfrigurare documentul. 

Auswärtiges Amt este de părere a se evita un răspuns în pripă, prelungind 
conversaţiile. Ele urmează să înceapă cu invitarea unui membru al Guvernului 
britanic la Berlin pentru a avea un prim schimb de vederi cu cancelarul. 

La Ministerul Propagandei, se preconizează redactarea unui răspuns energic 
care să oglindească indignarea produsă în opinia germană de spiritul în care a fost 
întocmit documentul britanic, otrăvit şi acesta de atmosfera de la Versailles, ce 
persistă încă. 

Într-o conversaţie pe care noul director politic, Dieckhoff, a purtat-o aseară 
cu un ziarist american, acesta i-a comunicat că Germania este dispusă să încheie cu 
Cehoslovacia numai un pact de neagresiune şi altul de neutralitate, cerând în 
schimb ameliorarea statutului minorităţii germane din Cehoslovacia. 

Cu Austria, Germania este dispusă să încheie un pact de neagresiune şi de 
neimixtiune. 

Domnia Sa a adăugat că, la est, Germania nu este cu nici un preţ dispusă să 
încheie un pact de asistenţă mutuală, deoarece în acea regiune nimic nu este 
definitiv cristalizat, dintr-un moment în altul un război poate izbucni, şi Germania 
nu ar dori să fie târâtă în aventuri a căror proporţie şi repercursiune nu este în 
măsură să prevadă. 

Mâine voi merge la Auswärtiges Amt pentru a obţine informaţii complementare. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 216–219 
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496 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA TOKYO, GHEORGHE STOICESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 558, din 12 mai 1936 
Înreg. la nr. 34 527, din 22 iunie 1936 

Publicarea Pactului de asistenţă mutuală, semnat între Rusia Sovietelor şi 
Guvernul Mongoliei Exterioare la 12 martie 1936, şi repercusiunea lui asupra 
opiniei publice 

Domnule Ministru, 

Publicarea recentă a Pactului de asistenţă mutuală, semnat între Rusia 
Sovietică şi Guvernul din Ulan Bator la 12 martie 1936, consfinţind astfel, printr-un 
act oficial, starea de fapt ce exista deja din 1921 între ambele state, a provocat – cu 
toate că era un eveniment aşteptat – o oarecare nervozitate în sânul cercurilor 
diriguitore, atât în Japonia, cât şi în Manciuria, adăugând prin aceasta un element 
nou de fricţiune în relaţiile japono-manciuriano-sovietice. 

Pactul de asistenţă mutuală, care consacră, de fapt, un adevărat protectorat al 
Rusiei Sovietice asupra unui teritoriu aflat sub suveranitatea – deşi actualmente pur 
nominală – a Chinei, pe care însă Sovietele o recunoscuseră, totuşi, cu ocazia 
semnării Tratatului de la Peiping din anul 1924, închiderea completă a Mongoliei 
Exterioare accesului străinilor, cu excepţia cetăţenilor sovietici, instruirea armatei 
mongole de către specialişti sovietici şi înzestrarea ei cu armament modern cu 
creditele acordate de Moscova, şi, în sfârşit, refuzul obstinat al Guvernului din 
Ulan Bator de a stabili legături diplomatice între Mongolia şi noul stat Manciuko, 
constituie, astfel, în ochii opiniei publice japoneze şi manciuriene o dovadă 
neîndoielnică a manoperelor sovietice în Extremul Orient. 

Rusia Sovietică, creându-şi astfel o bază puternică de influenţă în Mongolia 
Exterioară, încearcă pe această cale să contrabalanseze progresul japonez pe 
continentul asiatic. 

Presa japoneză subliniază faptul că, pe când Moscova negocia condiţiile 
pactului de asistenţă mutuală cu Guvernul din Ulan Bator, acordându-i totodată un 
credit de 5 milioane de ruble pentru finanţarea înarmărilor armatei mongole şi 
sporind numărul instructorilor ruşi stabiliţi în Mongolia, ambasadorul sovietic din 
Tokyo evită în convorbirile sale cu ministrul Afacerilor Străine al Japoniei să se 
pronunţe asupra relaţiilor care există între Rusia Sovietică şi Mongolia Exterioară. 

Un alt fapt care a sporit animozitatea cercurilor japoneze este atitudinea 
pasivă adoptată de marile puteri faţă de înfingerea netulburată a acestui protectorat 
sovietic asupra unui teritoriu de sub suveranitatea Chinei, fără a fi stârnit vreun 
protest, în timp ce independenţa Manciuriei, înfăptuită sub auspiciile Japoniei, 
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dezlănţuise tot mecanismul Societăţii Naţiunilor împotriva imperiului insular, 
obligându-l să se retragă din organizaţia de la Geneva, care „nu a putut înţelege şi 
aprecia adevărata situaţie din Extremul Orient şi rolul de putere stabilizatoare 
asumat de Japonia în această parte a lumii”. 

Un alt argument întru sprijinirea tezei japoneze pare a fi faptul că Rusia 
Sovietică, întemeindu-şi o bază de operaţiune în Mongolia Exterioară şi întinzându-şi 
influenţa şi în provincia Siang Kiang (teritoriu având aproximativ de trei ori 
suprafaţa Manciuriei), va încerca să infiltreze de acolo propaganda comunistă în 
China, care, roasă de războaie civile, zbătându-se într-o criză economică acută, 
pare a constitui actualmente terenul cel mai prielnic pentru propovăduirea şi 
propagarea idealurilor politice şi sociale ale Moscovei. 

Pătrunderea comunismului în China pune în pericol atât siguranţa Manciuriei 
învecinate, cât şi pe aceea a aliatei sale, Japonia. 

Protestele Guvernului din Nanking pe lângă cel din Moscova, împotriva 
Pactului sovieto-mongol, care ar constitui o încălcare flagrantă a suveranităţii 
Chinei, par a nu fi fost luate în considerare de sferele conducătoare ruse, din lipsa 
de energie chineză. Cercurile japoneze pretind chiar că ar exista o înţelegere tacită 
între generalul Chiang Kai Shi şi Moscova, cu scopul de a stăvili infiltrarea japoneză 
pe continentul chinez. 

Din acest motiv, armata japoneză, îngrijorată de combinaţiile Rusiei în 
Mongolia Exterioară, de atitudinea îndoielnică a Chinei în această chestiune, cât şi 
de pregătirile militare sovietice din Siberia Orientală, este hotărâtă a spori 
efectivele trupelor japoneze staţionate în Manciuria, cât şi armamentul lor, spre a 
putea preveni orice eventualitate agresivă din partea Rusiei şi a aliatei ei Mongolia 
(a se vedea telegrama cifrată nr. 410313, din 12 aprilie). 

Sporirea în ultimele luni a incidentelor de frontieră de-a lungul graniţei 
mongolo-manciuriene, cât şi gravitatea lor crescândă, par, de altfel, a confirma 
întrucâtva temerile cercurilor militare japoneze că Rusia Sovietică ar intenţiona să 
împingă Guvernul din Ulan Bator a crea prin frecvente incidente de frontieră o 
stare de enervare prielnică dezlănţuirii unei acţiuni din partea trupelor japono-
manciuriene, pe baza clauzelor pactului de asistenţă mutuală, fără a da însă Rusiei 
aparenţa de agresor în faţa opiniei publice mondiale. 

Atitudinea de amânare continuă a fi adoptată de Guvernul din Moscova în 
chestiunea negocierii unui nou tratat ruso-japonez, reglementând drepturile de 
pescuit japoneze în mările nordice, în locul Tratatului Hirota-Karahan, ce urma a 
expira la 28 mai 1936, dar care a fost prelungit până la finele anului, contribuie şi 
ea la menţinerea unei atmosfere neplăcute între ambele ţări şi o stare de enervare 
puţin prielnică înseninării atmosferei politice destul de încordate din Extremul Orient. 

Această tensiune pare totuşi a fi atenuată prin faptul consimţirii Rusiei 
Sovietice de a primi propunerea japoneză pentru instituirea unei comisii de 
aplanare a incidentelor de frontieră şi a procedării la noua demarcare a punctelor 
                                 

313 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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litigioase de-a lungul graniţei sovieto-manciuriene, în special, în sectoarele în care 
se ivesc incidentele cele mai dese. 

Spre ilustrarea celor ilustrate mai sus şi spre documentarea departamentului 
Excelenţei Voastre am onoarea a înainta aici alăturat: 

1. Textul în limba engleză al Pactului de asistenţă mutuală sovieto-mongol, 
semnat la 12 martie 1936, după cum a fost reprodus de ziarele japoneze 
(anexa I314) şi cu o traducere română (anexa II). 

2. Textul în limba engleză al declaraţiilor făcute de către reprezentantul 
Ministerului Afacerilor Străine din Hsinking corespondenţilor presei 
străine, în legătură cu această problemă (anexa III). Acest text a fost trimis 
tuturor ambasadelor şi legaţiilor la sfârşitul lunii aprilie de către 
Ambasada Manciuriei din Tokyo. 

Binevoiţi, vă rog, a primi, domnule ministru, încredinţarea preaînaltei mele 
consideraţii. 

Stoicescu 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 64, f. 142-144 

497 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 593, din 13 mai 1936, ora 13.00  
Înreg. la nr. 26 688, din 14 mai 1936 

În cercurile conducătoare italiene, se afirmă că Mussolini consideră câştigată 
azi şi partida diplomatică. Orice concesie asupra anexării Abisiniei este exclusă. În 
cazul când situaţia proclamată prin decretul din 9 mai, comunicat diferitelor 
guverne, nu este recunoscută, după plecarea delegaţiei de la Geneva va urma, 
probabil, retragerea din Liga Naţiunilor şi apoi, sau izolarea, sau o altă orientare 
politică. Totuşi, după cum constata ieri un membru al Guvernului, pentru Italia, 
colaborarea cu Franţa este singura posibilitate de pace în Europa, iar în ceea ce 
priveşte Liga Naţiunilor, dacă Mussolini a spart geamurile până acum este gata să 
le repare. Ar fi fost chiar dispus, după lichidarea chestiunii abisiniene, să vină 
personal la Geneva spre a contribui la aşezarea păcii europene. 

În ultimele zile, Mussolini a fost impresionat de rigiditatea Guvernului 
francez; raporturile franco-italiene sunt încordate, şi indispoziţia franceză se 

                                 
314 Anexele la care se face referire în document, nu au fost identificate în arhivă. 
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manifestă în presă. Moţiunea de ieri a Consiliului Societăţii Naţiunilor a provocat 
iritare, dar nu îngrijorare. Chambrun se arată foarte preocupat; el a manifestat 
rezerve în privinţa anexării, dar nu are nicio altă instrucţiune de la Guvernul său, şi 
în ultimele două zile n-a făcut sau n-a primit niciun fel de propunere. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 168-169 

498 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 647, din 13 mai 1936, ora 13.41 
Înreg. la nr. 26 691, din 14 mai 1936. 
Confidenţial. 

Telegrama aceasta a fost transmisă domnului ministru Titulescu. 
Impresia ce mi-a destăinuit-o colegul meu ceholslovac de pe urma ştirilor ce i 

s-au transmis de la Praga, privitoare la întrunirea recentă de la Belgrad a 
reprezentanţilor Înţelegerii Balcanice şi ai Micii Înţelegeri, este că, în faţa 
pericolului comun, pe care îl reprezintă azi, mai mult ca oricând, o Italie trufaşă şi 
doritoare de a-şi extinde pretenţiile în bazinul dunărean şi în Balcani, este că s-au 
strâns din nou rândurile ţărilor noastre direct ameninţate. Privitor la felul cum 
Domnia Sa interpretează zvonurile referitoare la atmosfera politică din Iugoslavia, 
colegul meu are o părere aproape identică cu a lui Politis, dând o interpretare 
similară. Părerea lui Politis de a opune Berlinul Romei, Domnia Sa nu o 
împărtăşeşte, nesocotind-o posibilă, azi când Berlinul accentuează tot mai mult 
avansurile făcute lui Mussolini, şi care s-au dovedit şi prin fapte concrete 
importante, de pildă neutralitatea ei binevoitoare în conflictul italo-abisinian şi la 
care încercare de apropiere se va mai adăuga o similitudine de situaţie pe eşichierul 
european, anticipează retragerea, poate, definitivă a Italiei din rândurile Societăţii 
Naţiunilor. Domnia Sa socoteşte, aşa cum am crezut şi eu neîncetat, că garanţia 
reală pentru pacea europeană este, în primul rând, înţelegerea dintre Londra şi 
Paris. Domnia Sa adaugă că, în urma înfrângerii Abisiniei, pe care, de altfel, nici 
Domnia Sa nu o socoteşte nici deplină, nici definitivă, căci Anglia va mai avea un 
cuvânt de spus, fie pentru apărarea intereselor sale africane, care se aseamănă mult 
cu ale intereselor financiare ale marii puteri coloniale care este Franţa, fie pentru 
menţinerea unui război de gherilă în Abisinia, ia naştere acum în Anglia o nouă 



Institutul Diplomatic Român 

 728 

mentalitate şi se produce o dezmorţire care, în curând, va duce la o apropiere sau 
mai mare comprehensiune între şefii partidelor politice engleze, privitor la rolul şi 
interesele Imperiului britanic, grav atinse în clipa de faţă.  

Colegul meu, care are vechi relaţii cu Léon Blum, îmi afirmă că acesta va 
face totul pentru o apropiere franco-engleză, şi că, la început, se va strădui să 
zădărnicească o eventuală alunecare sau compromis al Londrei faţă de Berlin; iar 
dacă va reuşi, şi zice Domnia Sa că sunt sorţi de reuşită, alegerea sau ezitarea 
Franţei între Roma şi Londra nu va mai fi posibilă, deci Mica Înţelegere va regăsi 
terenul pierdut, nu din vina ei.  

Osuski socoteşte că Léon Blum nu va mai împinge mai mult decât va fi 
nevoie apropierea franco-sovietică, ceea ce şi în vederea celor de mai sus, nu va 
displăcea Guvernului şi opiniei publice engleze. Domnia Sa este convins că viitorul 
preşedinte al Consiliului de Miniştrii francez, care va fi, este informat şi Domnia 
Sa, în acelaşi timp şi ministru al Afacerilor Străine, va face tot ce-i stă în putere, şi, 
deci, şi de a place englezilor, pentru reînvierea Societăţii Naţiunilor, indiferent dacă 
vor reveni ori nu aceia care au făcut sau vor mai face defecţiuni din sânul acestei 
instituţii al cărei viitor şi cu oarece reforme poate fi astfel temeinic asigurat.  

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 379–381 

499 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 461, din 13 mai 1936, ora 14.30 
Înreg. la nr. 26 683, din 14 mai 1936 

Aici se crede că constituirea unui guvern Léon Blum va fi urmată imediat de 
o adevărată hecatombă pentru reprezentanţii Franţei în străinătate şi în personalul 
superior de la Quai d’Orsay şi acesta chiar dacă (lucru ce nu se crede tocmai 
probabil) portofoliul Externelor va fi încredinţat domnului Paul Boncour. 

În ce priveşte Moscova, se crede că domnul Alphand, care este unanim 
apreciat şi a făcut tot ce a putut pentru apropierea ambelor ţări, va fi şi el sacrificat. 
De câteva zile, ambasadorul Franţei se află, de altfel, grav bolnav de pe urma unei 
gripe. La un moment dat, a existat teama de deznodământ fatal şi nicicum nu se 
poate afirma că orice pericol este cu desăvârşire înlăturat. Va avea nevoie de o 
lungă convalescenţă; un concediu va masca deci dizgraţia. Se aude că ar fi să fie 
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înlocuit prin domnul de Monzie. Personal, cred că lucrul acesta este improbabil, 
căci un om politic, în ambasadă, temporar caută succese imediate şi nu văd ce 
succese ar putea recolta acum aici, bineînţeles excluzând ipoteza unei conflagraţii 
europene (Personal, înclin să cred că domnul Alphand se va menţine, dacă 
sănătatea i-o îngăduie. Se cunosc legăturile lui cu domnul Herriot. Mi se spune că 
fiul lui, şef de cabinet al domnului Bonnet, ministrul de Industrie şi Comerţ, fost 
consilier la Ankara, va fi numit consilier pe lângă Ambasada franceză de aici. Nu s-
ar numi fiul în ajunul plecării părintelui). 

În ce priveşte viitorul Guvern francez, am impresia că Sovietele, judecând 
lucrurile cu mai mult sânge rece decât a doua zi după măsurile financiare, sunt 
pătrunse de o oarecare aprehensiune. În seara când s-a proclamat rezultatul 
alegerilor de balotaj, ne găseam la Ambasada franceză. Pe la miezul nopţii, domnul 
Krestinski a fost chemat la telefon; trecând pe lângă mine, s-a oprit să-mi comunice 
rezultatul ce tocmai i se comunicase, exulta cu cointeresarea: în el vorbi atunci 
partizanul. De atunci, cred că entuziasmul i s-a atenuat. Sovietele îşi dau seama că 
un guvern Léon Blum poate, mai mult decât orice alt guvern francez, să meargă 
spre mari dificultăţi. Va provoca nemulţumiri, iar mai târziu poate chiar reacţii 
violente în interior. Orice greşeală sau neizbândă se va denunţa ca rezultat al 
opiniei Moscovei şi se va exploata ca atare. „Mâna Moscovei” riscă a deveni 
lozinca de raliere pentru opoziţie, şi prietenia franco-sovietică riscă, deci, a se 
resimţi. 

Ciuntu 
[Note marginale:] 
Domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 57, f. 193–195 

500 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 650, din 13 mai 1936, ora 19.20 
Înreg. la nr. 26 689, din 14 mai 1936 
Transmisă. Confidenţial. 

Colegul meu iugoslav afirmă că la Conferinţa din Belgrad, Grecia a decis, în 
cazul dacă Italia ar ataca vreunul din statele Înţelegerii Balcanice, să rămână neutră 
binevoitoare şi să mobilizeze numai pentru a se apăra pe sine şi, cel mult, a face 
sforţare pentru libertatea Salonicului în interesul statului amic atacat şi că nu ar 
interveni şi ele. 
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La rândul său, ministrul Afacerilor Străine al Turciei, în trecere prin Paris, 
afirmând (sâmbăta trecută) cam aceleaşi fapte, spune că Grecia ar interveni, dacă 
Franţa sau Anglia ar fi alături de ţara componentă a Micii Înţelegeri, atacată de Italia.  

Rog binevoiţi a mă lămuri. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 376 

501 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 36 107, din 13 mai 1936, ora 20.23 
Înreg. la nr. 26 686, din 14 mai 1936 

Între Roma şi Berlin urmează în acest moment un viu schimb de vederi. În 
cursul ultimelor zile, ambasadorul Italiei a făcut trei vizite consecutive la 
Auswärtiges Amt. Cu toată lipsa de încredere şi simpatie ce există între cei doi 
conducători ai Italiei şi Germaniei şi cu tot resentimentul pe care succesele militare 
ale Italiei le-a provocat aici, asistăm din nou la cunoscutul joc al unui simulacru de 
apropiere italo-germană, vechiul mijloc de presiune exercitat de Italia asupra 
Parisului, de Germania, asupra Londrei şi destinat, în primul rând, a împiedica o 
apropiere completă franco-britanică. Sunt însă anumiţi indici că atât domnul 
Göring, cât şi domnul Goebbels, de acord de data aceasta, ar fi pentru apropiere cu 
Italia, fiind convinşi că în ziua în care Marea Britanie va fi pregătită militar, va lua 
hotărât poziţie contra Germaniei, singura putere europeană de care teme într-adevăr.  

Domnul Hitler însă, care nu a uitat mobilizarea italiană din vara anului 1934 
şi pentru care nu există altă mare putere decât Anglia, pare a prefera să nu se 
compromită, răspunzând în mod amabil avansurilor italiene, fără însă a se angaja.  

Aflu, în acelaşi timp, că diplomaţia ungară atât aici, cât şi la Roma ar fi 
extrem de activă, încercând a realiza apropierea italo-germană, care ar coincide, în 
realitate, cu propriile sale aspiraţii. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; telegrafiat la Geneva, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65, f. 102–103 
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502 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Geneva 
T. nr. 116, din 13 mai 1936, ora 22.45 
Înreg. la nr. 26 684, din 14 mai 1936 

Flandin mi-a remis azi în scris rezumatul observaţiilor ce a făcut în numele 
Franţei, cu prilejul vizitei ambasadorului Italiei, venit la 8 Mai pentru a-i anunţa 
intenţia Guvernului italian de a proceda la anexarea pur şi simplu a Abisiniei. La 9 
Mai, adică în ziua anexării, ambasadorul Franţei la Roma a reînnoit aceste 
observaţii. Iată, în limba franceză, textul scris, remis mie de Flandin, prin-ministrul 
Massigli, text ce trebuie considerat ca absolut confidenţial: 

„1) Le Gouvernement Français ne peut admettre que l’annexion de 
l’Éthiopie constitue le règlement politique d’une situation aussi complexe et aussi 
grave, en droit comme en fait. Le Gouvernement italien lui-même donna 
antérieurement à plusieurs reprises l’assurance qu’il entendait respecter, dans des 
conditions à déterminer, le noyau Amharique de l’Éthiopie. Connaissant toute la 
portée des questions soulevées en droit par le problème italo-éthiopien et toute 
l’étendue de leurs répercussions politiques, on ne put comprendre que Monsieur 
Mussolini s’engage dans une telle voie sans le moindre ménagement pour les 
nations les plus conciliantes envers l’Italie. 

2) Quelle que fut la situation de fait existant en Éthiopie, la fuite de 
l’Empereur et la disparition de toute autorité ne sont pas des arguments suffisants. 
Au Maroc la France a su maintenir le respect d’une souveraineté indigène parce 
qu’elle a voulu le considérer en droit comme une nécessité. 

3) L’Italie dut d’autant plus tenir compte de la question de forme que, quant 
au fond, elle était maintenant assurée d’avoir en Éthiopie une emprise efficace. 
L’initiative italienne peut créer de graves difficultés internationales dont l’Italie 
sera entièrement responsable. Le Gouvernement Italien ne pouvait en effet 
supposer que la Société des Nations acceptera et de prendre simplement acte d’une 
violation formelle du pacte et de la disparition d’un État membre, manifestement 
contraire à se pacte. 

4) Aucune comparaison n’est possible avec la situation de l’Inde par rapport 
à l’Angleterre. 

5) Indépendamment de ces considérations de caractère général la France est 
fondée à faire valoir que l’annexion de l’Éthiopie constitue une violation au traité 
de 1906 et elle fait abstraction de l’accord de Rome de 1935. 

6) L’Italie commettrait une erreur irrémédiable en faisant bon marché de 
l’opinion de tous les peuples sincèrement attachés à la Société des Nations; son 
geste peut avoir en Europe Centrale des répercussions graves. 
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7) En tout cas, pareille décision ne permettrait pas d’envisager la levée des 
sanctions au cours de la prochaine session du Conseil de la Société des Nations”. 

Titulescu 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 347–2 348 

503 
SUBSECRETARUL DE STAT AL  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

T. nr. 28 637, din 13 mai 1936 

În ceea ce priveşte reprezentarea Germaniei la Comisia Internaţională a Dunării: 
Chestiunea a fost examinată în noiembrie trecut de către Comisia 

Consultativă şi tehnică a Comunicaţiilor şi Tranzitului de pe lângă Societatea 
Naţiunilor, care a emis avizul că „diferendul nu poate fi – dată fiind particularitatea 
cazului – rezolvat prin conciliere”. 

La 7 martie 1936, Legaţia Franţei mi-a adresat o notă în care ne arată că, faţă de 
avizul de mai sus al Comisiei, puterile interesate ar urma să supună direct diferendul 
Curţii Permanente de Justiţie Internaţională, pe cale de „requête”. Cu toate acestea, 
după un schimb de vederi între Paris şi Londra, Guvernul francez şi cel britanic cred că 
ar fi preferabil să încerce în prealabil să epuizeze orice posibilitate de înţelegere cu 
Reich-ul, în vederea de a supune chestiunea unei proceduri oarecare de ajbitraj aleasă 
de comun acord între părţi. Nota franceză adaugă textual: 

„S-ar părea, într-adevăr, că Germania nu ar fi dispusă în circumstanţele actuale să 
recunoască competenţa Curţii de la Haga. Pe de altă parte, statutul Dunării, pe care 
Germania se bazează pentru a reclama o îndoită reprezentare în sânul Comisiei, conţine 
o clauză arbitrară (art. 38) căreia n-ar putea să i se sustragă în mod valabil”.  

Legaţia Angliei a intervenit şi ea, la 9 martie 1936, arătându-ne că Guvernul 
britanic propune să informăm Guvernul german că statele reprezentate în Comisie, 
deşi îşi rezervă dreptul de a supune diferendul Curţii Permanente de Justiţie 
Internaţională, ar fi totuşi dispuse, dacă Guvernul german ar socoti preferabil, să 
supună chestiunea Curţii Permanente de Arbitraj sau oricărei alte forme de 
procedură arbitrară. Consiliul nostru juridic s-a declarat de acord cu propunerea de 
a supune arbitrajului, potrivit art. 38 al Statutului Dunării, chestiunea de a şti în ce 
mod urmează a fi reprezentată Germania în Comisia Internaţională. Conţescu este 
de părere că nu e cazul a ne opune la sugestia arbitrajului: fie curte de arbitraj, fie 
oricare altă formă. Domnia Sa socoteşte însă că această procedură nu-şi găseşte 
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justificarea în art. 38 din Statutul Dunării, invocat de nota franceză. Într-adevăr, 
Statutul Dunării, fiind elaborat înainte de înfiinţarea Curţii Permanente de Justiţie 
Internaţională, prevede în art. 38 că diferendele vor fi supuse „jurisdicţiei speciale 
organizate de către Societatea Naţiunilor”, ceea ce nu poate însemna decât Curtea 
Permanentă de Justiţie Internaţională.  

Rădulescu 
AMAE, Fond 71 Germania, vol. 138, f. 18–19 

504 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 36 108, din 14 mai 1936, ora 13.35 
Înreg. la nr. 26 925, din 14 mai 1936 

Ca urmare la telegrama numărul 36 107315. 
Din izvor englez aflu că ultima vizită a ambasadorului Italiei la Auswärtiges 

Amt, ar fi avut de obiect cererea Guvernului italian de a recunoaşte noua situaţie 
creată în Abisinia. Voi verifica imediat informaţia în locul competent.  

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; telegrafic domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65, f. 104 

505 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 495, din 14 mai 1936, ora 14.22  
Înreg. la nr. 26 926, din 14 mai 1936 

„Moscow Daily News” de azi, comentând într-un articol de fond încheierea 
Conferinţei Micii Înţelegeri şi [a] Înţelegerii Balcanice, le consideră foarte 
importante şi constituind o serioasă contribuţie pentru apărarea păcii. 
                                 

315 Vezi documentul nr. 501. 
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Grecia este arătată însă ca un tovarăş nu tocmai foarte sigur pentru 
Înţelegerea Balcanică, căci preocuparea ei de căpătâi este evitarea unui conflict cu 
Italia316. 

Ciuntu 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 83, f. 262 

506 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 425, din 14 mai 1936, ora 15.51  
Înreg. la nr. 26 934, din 15 mai 1936 

Rezultatele cunoscute ale conferinţei statelor balcanice n-au fost tocmai pe 
placul Ministerului Afacerilor Străine din Varşovia. 

Politica poloneză a reîntâlnit solidaritatea acestor trei state, pe care ar vrea-o 
dislocată, ca şi menţinerea legăturilor cu Lituania. 

Este adevărat că cercurile Ministerului de aici au fost satisfăcute de 
deosebirea de opinii dintre oamenii politici din Estonia, dar ele ar fi dorit ca aceste 
deosebiri să fi avut mai grave repercusiuni la Conferinţa de la Reval. Apoi, 
delegatul estonian a introdus în discuţii şi în comunicat oarecare expresii uzuale din 
Varşovia, dar ecoul şi scopul lor a fost altul. Cele trei state au afirmat fidelitatea lor 
faţă de Societatea Naţiunilor şi de principiul securităţii colective, ceea ce nu 
cuprinde întocmai vederile poloneze. Dar ambiţia Poloniei de a rări raporturile 
celor trei state baltice cu Rusia, pentru ca apoi să le pună sub tutela sa proprie, a dat 
cel mai mare greş. 

Într-adevăr, vizita la Moscova a şefilor Statelor Majore baltice317 a arătat 
zădărnicia sugestiilor poloneze, şi cercurile poloneze de aici au resimţit-o, deşi 
presa guvernamentală a trecut faptul sub tăcere. 

Vişoianu 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 5, f. 354–355 

                                 
316 Vezi şi documentul nr. 500. 
317 Vezi şi documentul nr. 476. 
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507 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 36 109, din 14 mai 1936, ora 16.50 
Înreg. la nr. 26 935, din 15 mai 1936 

Ca urmare la telegrama nr. 36 108318. 
La Auswärtiges Amt se dezminte ştirea ce a circulat zilele astea, conform 

căreia Italia a făcut anumite propuneri concrete Germaniei, în schimbul 
recunoaşterii anexării Abisiniei. Secretarul de stat, Bülow, mi-a declarat azi că 
ambasadorul Italiei a remis numai o simplă notă, notificând anexarea Abisiniei, 
fără a cere niciun răspuns şi a face nicio altă comunicare. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65, f. 105 

508 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUENOS AIRES, ALEXANDRU BUZDUGAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 824, din 14 mai 1936 
Înreg. la nr. 28 591, din 23 mai 1936 

Această telegramă a fost expediată domnului ministru Titulescu la 14 mai 
1936, la Geneva. 

Azi am avut o lungă convorbire cu domnul Saavedra Lamas relativ la politica 
internaţională. Domnia Sa este foarte rău impresionat de situaţia critică creată Ligii 
Naţiunilor de pe urma conflictului italo-abisinian. Domnia Sa crede că prăbuşirea 
prestigiului acelui organism va determina retragerea probabilă a statelor sud-
americane de la Geneva, dacă nu se vor lua măsuri de urgenţă.  

Cancelarul argentinian, care se opune la crearea unei Societăţi a naţiunilor 
americane, consideră că Argentina are un mare interes pentru exercitarea politicii 
sale externe, ca Liga Nnaţiunilor să-şi recapete toată forţa. 

În aceeaşi ordine de idei, Domnia Sa ar dori: 
1. Să facă, prin delegaţii de la Geneva, o declaraţie care să fie susţinută de 

toate statele sud-americane, tinzând la nerecunoaşterea achiziţiilor 
                                 

318 Vezi documentul nr. 504. 
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teritoriale făcute prin violenţă; evacuarea ca urmare firească atât a 
prevederilor art. 10 din Pactul Societăţii Naţiunilor, cât şi a convenţiei 
semnate în acest sens de 19 state americane, la 3 august 1932. Liga şi-ar 
recăpăta cu asemenea declaraţie votată în unanimitate o parte din prestigiul 
pierdut, iar Italia ar rămâne să facă în Abisinia opera Japoniei în 
Manciuko. Posterior acestui fapt, s-ar putea trata şi lichida conflictul între 
Liga Naţiunilor, Anglia şi Italia în mod amiabil. Domnul Saavedra Lamas 
consideră că Excelenţa Voastră este persoana cea mai indicată spre a-i da 
un sfat preţios în legătură cu cele de mai sus şi vă face o calduroasă 
rugăminte de a răspunde în mod cu totul confidenţial la următoarele întrebări: 

a) Dacă credeţi că o politică, precum cea de mai sus, ar fi 
oportună şi ar servi interesele Ligii Naţiunilor. 

b) Dacă ea nu ar provoca retragerea Italiei din Liga Naţiunilor. 
c) Dacă ea are sorţi de a fi susţinută de Anglia, Franţa şi ceilalţi 

membrii ai Consiliului Societăţii Naţiunilor. 
2. Să obţină un loc la Curtea Permanentă Internaţională pentru un reprezentant 

al Argentinei, personalitate cu renume mondial, profesor universitar, fost 
ministru al Afacerilor Străine, cu şanse de a deveni preşedinte al Republicii. 

Ambasadorul Cantillon, fără a şti numele candidatului, a primit instrucţiuni 
de a se pune în contact în acest scop cu Excelenţa Voastră şi cu domnii Eric 
Drummond, Paul Boncour, Avenol şi Madariaga. 

Cancelarul Argentinei crede că în momentul în care se desemnează o tendinţă 
a statelor americane de a părăsi Liga Naţiunilor, acordarea unui loc Argentinei la 
Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională ar fi un fapt care ar produce o 
impresie extrem de favorabilă în statele sud-americane. 

Actul final al conflictului din Chaco se va rezolva probabil tot la Haga. 
Ministrul Afacerilor Străine vă roagă cu multă insistenţă să susţineţi candidatura 

Argentinei atât în numele României, cât şi pe lângă Mica Înţelegere şi Uniunea 
Balcanică. 

Personal, cred că, faţă de declaraţiile reînnoite de domnul Saavedra Lamas, 
relativ la susţinerea intereselor noastre în cazul punerii problemei revizuirii 
Tratatelor şi faţă de politica pe care Excelenţa Voastră a inaugurat cu statele sud-
americane, ar fi un moment oportun spre a da Argentinei un sprijin efectiv în ceea 
ce priveşte obţinerea locului dorit la Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională. 

Rog pe Excelenţa Voastră să binevoiască a-mi da un răspuns din cele de mai 
sus pentru Saavedra Lamas. 

Buzdugan 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. pol. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 95, f. 46 
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509 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 611, din 15 mai 1936, ora 12.45 
Înreg. la nr. 27 078, din 15 mai 1936  

Ambasadorul Italiei m-a asigurat că nu a remis Guvernului german decât 
textul decretului anexării Abisiniei, fără a cere nici un răspuns. Domnia Sa afirmă, 
în acelaşi timp, că nu există nici un fel de tratative secrete între Italia şi Reich, lasă 
însă să se înţeleagă că atitudinea Marii Britanii o va arunca fatal în braţele 
Germaniei319. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65, f. 106 

510 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 651, din 15 mai 1936, ora 13.50 
Înreg. la nr. 27 101, din 16 mai 1936 
Confidenţial. 

Lupta pentru întâietate dintre cancelarul Austriei şi vice-cancelar sau, mai 
bine zis, între influenţele străine, care caută să domine această ţară fatal, şi, mai cu 
seamă, în urma impacienţei şi lipsei de simţ politic a tânărului Prinţ Starhemberg, 
trebuia să ia sfârşit odată nu numai cu înfrângerea unuia dintre competitori. Vice-
cancelarul a crezut că succesul lui Mussolini în Abisinia va reda Italiei putinţa de a 
vorbi sus şi tare în Europa Centrală şi că, astfel, el va fi beneficiarul. Lovitura de 
stat de ieri noapte de la Viena a spulberat însă o clipă mai devreme iluziile sale cât 
şi speranţele italienilor. Ce va face Germania când Hitler, care astăzi are în noul 
guvern Schuschnigg doi nazişti şi simpatizanţi nazişti? Va împinge lucrurile la 
extrem, adică va voi înfăptuirea într-un timp apropiat a Anschluss-ului sau va 
frâna? Această a doua ipoteză pare mai verosimilă, chiar mai politică, Hitler având 
tot interesul de a-l vedea pe Mussolini tot mai mult şi mai adânc în lupta alături de 
el, iar nu de a-şi face din el un inamic, şi asta încă de pe acum. 
                                 

319 Vezi şi documentul nr. 507. 
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Situaţia nou creată la Viena îngrijorează mult şi pe colegul meu cehoslovac. 
L-am văzut azi dimineaţă. El consideră că cele la care asistăm azi sunt urmarea 
firească a greşitei politici a lui Dollfuss, care a plătit cu viaţa sa erorile sale, mai 
ales faptul de a nu fi înţeles, la fel, de altfel, ca Mussolini, şi de aici iluziile amare 
dezminţite de faptele acestuia, că poporul austriac este german. Desigur, zice 
Domnia Sa, austriecii se tem de Germania; ei au însă numai dispreţ pentru italieni 
şi orice ar fi fost şi va mai fi, ei, chiar considerându-se de o esenţă superioară 
germanilor şi oricât ar dori ei a rămâne independenţi, ei se socotesc germani. 
Colegul meu socoteşte că jocul de basculă al cancelarului, care pierde vădit teren, 
nu va mai putea ţine multă vreme, cu atât mai mult cu cât în sânul Guvernului 
actual este un om energic şi influent şi ambiţios, Drexler, ministru de Finanţe, fără 
a uita acţiunea şi atitudinea lui Fey. Domnia Sa nu crede la o iminentă proclamare a 
Anschluss-ului, care rămâne o problemă de oportunitate în interesul şi doar la 
voinţa Germaniei. Interesată, ba chiar ameninţată în primul grad, Cehoslovacia 
priveşte lovitura de la Viena cu îngrijorare. Ossuski, chemat la Praga, pleacă duminică. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.  

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 382–384 

511 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 914, din 15 mai 1936, ora 15.10  
Înreg. la nr. 27 096, din 16 mai 1936 

În conversaţia mea cu ambasadorul Angliei, acesta s-a arătat satisfăcut de 
întărirea Înţelegerii Balcanice, în urma Conferinţei de la Belgrad. 

Mi-a spus că sarcina Angliei devine din ce în ce mai grea. Nu vede 
justificarea morală sau juridică pentru ridicarea sancţiunilor şi consideră că, în 
sesiunea din iunie, situaţia Consiliului va fi extrem de grea. După părerea sa, s-ar 
putea decide refuzul oricăror credite către Italia şi vânzarea de mărfuri numai 
contra numerar. Se întreabă dacă SUA vor recunoaşte anexarea Abisiniei. Wall 
Street nu pare, în orice caz, dispusă să acorde Italiei creditele de care are nevoie. 

La întrebarea mea, dacă crede încă în primejdia unui conflict în Mediterana, 
ambasadorul Angliei mi-a declarat că este greu de răspuns. Reacţiile Italiei nu pot 
fi prevăzute. Ea face o politică de „gangster”. 
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Sarcina colonială din Abisinia depăşeşte mijloacele Italiei şi nu se poate şti 
dacă Mussolini nu va deschide mâine „plebei romane” alte pofte. 

Îngrijorările Turciei, a spus ambasadorul, pornesc şi ele din această situaţie. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Cap Martin. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13 , f. 231–232 

512 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 915, din 15 mai 1936, ora 15.05  
Înreg. la nr. 27 100, din 16 mai 1936 

Ambasadorul Angliei mi-a declarat că Marea Britanie nu şi-a fixat încă 
atitudinea în privinţa modificării regimului Strâmtorilor. Ea trebuie să consulte 
Dominioanele, îndeosebi, Australia şi Noua Zeelandă, care sunt interesate. Anglia 
ar fi preferat ca Turcia să nu ridice chestiunea înainte de lichidarea conflictului 
italo-abisinian. Ea nu poate însă contesta că, faţă de năruirea sistemului zonelor 
demilitarizate şi de slăbirea graniţelor, cererea turcă este logică, iar forma ei potrivită. 

După informaţiile ambasadorului, Turcia doreşte, în primul rând, remilitarizarea, 
ceea ce implică bineînţeles dispariţia garanţiei Puterilor. 

În conversaţiile sale cu guvernanţii turci, nu i s-a vorbit de desfiinţarea 
Comisiei Strâmtorilor şi i s-a arătat că regimul actual al navigaţiei ar putea fi 
menţinut. S-ar tinde numai la unele modificări în privinţa vaselor de război, în 
sensul de a face obligatorie notificarea trecerii lor. 

Ţinerea Conferinţei Strâmtorilor la Montreux i se pare nimerită deoarece 
Japonia n-ar fi acceptat Geneva, Istanbulul nu putea fi ales, fiind pe teritoriul 
principalului stat interesat. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Cap Martin. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 233–234 
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513 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 432, din 15 mai 1936 
Înreg. la nr. 28 168, din 22 mai 1936 
Strict confidenţial. 
Anexe:1320 

Această legaţie, printr-un raport anterior, nr. 1 341, din 7 mai321, a semnalat 
Excelenţei Voastre o nouă publicaţie poloneză, cu titlul „Polska Informacja Polityczna” 
(„Informaţia Politică Poloneză”), consacrată problemelor de politică externă şi 
inspirată de Ministerul Afacerilor Străine polon. 

Publicaţia reprezintă punctul de vedere al domnului Beck şi are avantajul să 
înfăţişeze doctrina ministrului de Externe într-un cadru mai larg, prelugind 
raţionamentele sale până în puncte mai acute, unde, de obicei, Domnia Sa nu 
ajunge în conversaţiile oficiale. 

Nu numai ideile sunt comune, între ministru şi publicaţie, dar adesea chiar 
expresiile sunt identice, atât este de mare fidelitatea redactorului faţă de gândirea 
ministrului. 

De aceea este folositoare o cercetare amănunţită a acestui buletin. 
Vreau să menţionez astăzi buletinul nr. 3, din 9 mai, pe care îl alătur, şi care, 

comentând pe un ton foarte neîncrezător comunicatul Înţelegerii Balcanice, 
exprimă câteva păreri asupra principiului însuşi al acestei Înţelegeri şi defineşte, în 
chip indirect, poziţia Poloniei faţă de înţelegerile regionale în care sunt angajate 
interesele României. 

Observaţiile publicaţiei se leagă, de altfel, foarte bine cu direcţiile generale 
ale politicii polone faţă de România, aşa cum se prezintă de când sunt în Polonia. 

Politica actuală a Poloniei, sub forma neîncrederii în structura şi funcţionarea 
regulată a Înţelegerii Balcanice şi a Micii Înţelegeri, urmăreşte, în realitate, să le 
deprime situaţia internaţională, să favorizeze orice element de disociere şi să 
agraveze inegalitatea poziţiilor statelor componente în faţa unor probleme 
internaţionale. Dar Polonia merge mai departe. Ea nu se mulţumeşte cu această 
critică şi defăimare. Ea nu se mărgineşte la o operă de propagandă defavorabilă. 
Polonia actuală încearcă să creeze ea însăşi piedici materiale celor două 
înţelegeri322 şi să zdruncine echilibrul stabilit prin acordarea mutuală a intereselor 
lor respective. 

În acest scop, politica externă a Poloniei întrebuinţează trei căi: 
                                 

320 Anexa nu a fost identificată în arhivă. 
321 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
322 Este vorba despre Mica Înţelegere şi Înţelegerea balcanică. 
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1) Răspândeşte în lume veşti despre „dificultăţile lăuntrice” ale Micii 
Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice; 

2) Crează greutăţi speciale unora din statele membre ale acestor grupuri, 
pentru ca să le micşoreze forţele proprii şi pentru ca să stânjenească 
solidaritatea în jurul lor prin repulsia pe care ar simţi-o celelalte state 
membre de a lua în comun riscurile unor conflicte particulare (vezi 
diferendul cu Cehoslovacia); 

3) Caută orice prilej şi pe orice cale să întărească şi să ridice statele 
adversare ale acestor două grupări şi încurajează revendicările lor faţă de 
acestea. Citez politica Poloniei favorabilă Ungariei şi Bulgariei. 

Aş vrea să completez acest tablou, alcătuit, de altfel, din fapte necontestate 
dovedite de actele publice recente ale politicii externe poloneze, adăugând ostilitatea pe 
care o arată faţă de o apropiere ruso-română. 

Toate argumentele care mi se dau aici împotriva unei asemenea apropieri sunt 
sau de ordin sentimental polonez sau de ordin politic, străine condiţiilor de apărare 
românească. Niciunul nu este fondat pe interes românesc, niciunul nu este izvorât 
din natura alianţei româno-polone. 

Atitudinea actualei conduceri poloneze în această chestiune constituie, în 
ochii mei, un element din politica generală a Poloniei şi se leagă cu duşmănia ei de 
Mica Înţelegere şi de Înţelegerea Balcanică. Ea se completează cu poziţia tutelară 
pe care Polonia vrea să o aibă faţă de blocul balcanic şi cu rolul de frunte pe care ar 
dori să-l joace în centrul unui front ce s-ar întinde de la Marea Nordului şi până la 
Marea Neagră. 

Fiindcă, într-adevăr, întrucât – în ce măsură şi în ce chestiune – Mica 
Înţelegere sau Înţelegerea Balcanică pot înfrunta sau lovi interesele Poloniei? 

Care este problema unde ele vin în contradicţie cu interesele Poloniei? Care 
este interesul polonez, fie în regiunea unde aceste înţelegeri sunt aşezate, fie în 
restul lumii, pe care ele îl stingheresc? Din contră, aşezată pe principiul menţinerii 
şi apărării colective al statu-quo-ului, garantându-şi mutual graniţele şi tinzând la 
cristalizarea definitivă a ordinii actuale, cele două înţelegeri nu pot decât să 
întâlnească postulatele politicii poloneze. Sforţările comune ar trebui să garanteze o 
asemenea doctrină şi să întărească sistemul destinat să o apere. 

N-am găsit, de altfel, un singur polonez care să-mi poată explica 
antagonismul nutrit de Polonia faţă de cele două înţelegeri. Un singur lucru mi se 
spune: „Polonia doreşte o pacificare în aceste regiuni ale Europei, şi Mica Înţelegere ca 
şi Înţelegerea Balcanică, prin spiritul lor, împiedică această pacificare”. 

Excelenţa Voastră vede numaidecât miezul acestei propoziţii. Într-adevăr, 
pacificarea acestei regiuni din Europa se face prin stabilizarea definitivă a ordinii 
teritoriale creată de tratate şi colaborarea, pe baza ei, a statelor aşezate în această 
regiune. Această pacificare nu poate veni decât din politica de solidaritate şi de 
putere a Micii Înţelegeri (în regiunea bazinului dunărean) şi din convingerea 
treptată a Ungariei că actuala aşezare este definitivă. Polonia are, deci, interes să 
întărească Mica Înţelegere. 
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Dar, în ochii altora, pacificarea se face prin redobândirea de către Ungaria a 
teritoriilor pierdute. Această pacificare nu poate veni decât din slăbirea Micii 
Înţelegeri şi a fiecărui stat care o compune şi din încurajarea Ungariei, ţinând 
veşnic treaz revizionismul său utopic. Iată ipoteza adoptată de Polonia şi politica sa 
actuală. 

Dar această politică poloneză contrazice şi alianţa cu România şi interesul 
esenţial polonez de menţinere a ordinii teritoriale actuale. 

Şi actualul ministru de Externe polonez, domnul Beck, nu este un om lipsit 
de inteligenţă şi nu se poate spune că Domnia Sa nu ar înţelege contradicţia 
esenţială a politicii sale, nici repercusiunile ei nefaste asupra destinelor poloneze. 

Cum se explică această politică? 
De când sunt aici, mă informez, discut, citesc, meditez asupra acestei chestiuni. 

Vreau să elimin orice accent polemic, orice tendinţă personală. Examinez poziţia 
Poloniei faţă de fiecare problemă în parte, faţă de toate împreună. Încerc când să 
dau explicaţii particulare, după locul şi natura problemei, când să găsesc un fir 
conducător care să lege împreună atitudinile şi reacţiile Poloniei. Vreau să văd dacă 
politica externă a Poloniei este sporadică şi fragmentară, dacă e condusă de o 
metodă empirică, deasupra căreia ar aşeza principiul stabilităţii teritoriale, sau 
dacă, dimpotrivă, această politică este organică şi fundată pe o doctrină. Şi, în acest 
caz, care este această doctrină?  

După această informare, discuţii şi reflexii, concluzia mea este că politica 
externă a Poloniei este alta decât cea pe care o mărturiseşte şi pe care s-a sprijinit 
alianţa româno-polonă. 

Enumăr aici elementele principale ale actualei politici externe poloneze: 
1. Apropiere progresivă de politica Germaniei, adoptând direct sau 

indirect punctele ei de vedere în marile chestiuni europene; 
2. Dezlipire crescândă de politica Franţei şi a României, fondată pe 

stabilitatea teritorială în toată Europa, şi trecerea alianţelor cu Franţa şi 
România pe un plan secundar; 

3. Excluderea din preocupările şi declaraţiile domnului Beck a 
„respectului tratatelor”. Din contră, sublinierea cu indiferenţă a tuturor 
violărilor şi proclamarea în presa oficială a fragilităţii tratatelor; 

4. Scepticism doctrinar faţă de Societatea Naţiunilor şi o colaborare rece şi 
sporadică cu ea.  

5. Opoziţie la marile teze ale securităţii colective şi preferinţe evidente 
pentru sistemul pactelor bilaterale;  

6. Declaraţii favorabile unei modificări a Societăţii Naţiunilor, căreia i s-ar 
răpi caracterul efectiv şi general, ce s-ar înlocui cu regiuni; 

7. Aceste regiuni ar fi zone de influenţă, şi scopul lor s-ar limita la 
problemele lor particulare, dezinteresându-se de problemele care nu 
cad, geografic, în regiunea respectivă; 

8. Alcătuirea unei regiuni de la Marea Nordului (cel puţin de la Marea 
Baltică) şi până la Marea Neagră; 
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9. Ostilitatea vie sau latentă faţă de Mica Înţelegere şi de Înţelegerea 
Balcanică; 

10. Încurajarea Ungariei sau Bulgariei în tendinţele lor revizioniste; 
11. Slăbirea solidarităţii Micii Înţelegeri prin îndoitul procedeu al creării de 

dificultăţi particulare fiecăruia din statele componente şi [al] întăririi 
adversarilor ei naturali; 

12. Obstacole la o apropiere ruso-română şi aţâţarea opiniei publice polone 
contra Rusiei Sovietice; 

13. Relaţii cordiale cu Italia şi o privire favorabilă a legăturilor acesteia cu 
Ungaria şi Germania; 

14. Polonia se declară indiferentă faţă de Anschluss şi de Restaurarea 
Habsburgilor; 

15. Nutreşte duşmănie faţă de Cehoslovacia (cărţi, broşuri, ziare apropiate 
de Ministerul Afacerilor Străine cer chiar o graniţă comună cu Ungaria 
prin amputarea Cehoslovaciei). 

Aceste poziţii ale politicii poloneze arată că orientarea ei nu mai este astăzi 
cea de odinioară şi că nu mai stă pe linia apărării tratatelor şi stabilităţii ordinii 
actuale. Polonia actuală iese din cadrul sistemului comun, destinat să apere doctrina 
statu-quo-ului. Ea se apropie din ce în ce mai mult de statele zise „dinamice”. Politica 
Poloniei urmăreşte, desigur, noi avantaje pentru naţiunea poloneză. Şi acestea 
[sunt] de două ordine: 

Exercitarea unei influenţe politice în ţările din Europa, aşezate între Baltică şi 
Marea Neagră. Adică o politică de prestigiu, aşezând Polonia la nivelul unei Mari 
Puteri şi conferindu-i o tutelă asupra orientării externe a altor state;  

Câştiguri materiale pe care le-ar obţine dintr-o prăbuşire a actualei ordinii 
teritoriale, pe care poate nu ar provoca-o direct, dar de care ar putea beneficia prin 
ajutorul situaţiei „dinamice” pe care o ocupă şi, mai ales, printr-o asociere cu 
puterile dinamice. 

Acest al doilea punct continuă, desigur, „ipoteza maximă” în gândirea oficială 
poloneză. Lui nu i se consacră o activitate directă. El poate rezulta din activitatea 
altor state, pe care Polonia se mulţumeşte să nu o combată sau să o îngăduie prin 
atitudinea sa neutră (ex.: Polonia se dezinteresează de Anschluss, de Habsburgi etc.). 
Această ipoteză maximă poate părea exagerată şi imaginată de mine prin deducţii 
excesive, fiindcă ea contrazice radical interesele adevărate ale Poloniei. 

Eu cred că, într-adevăr, ea contrazice interesele Poloniei, dar nu este exclusă 
din calculele poloneze. Elementele pe care le-am enumerat mai sus conduc spre 
această ipoteză. La ele adaug apoi:  

a) Cazul care se face aici de publicaţiile care cer o expansiune polonă;  
b) Faptul că Polonia a pus, oficial, candidatura sa la o nouă distribuire a 

coloniilor;  
c) Faptul că, oficial şi neoficial, se vorbeşte sistematic de problema 

suprapopulării în Polonia;  



Institutul Diplomatic Român 

 744 

d) Faptul, pe care îl subliniez în special, că însuşi mareşalul Pilduski a 
întreprins un marş de cucerire spre Kiev. 

În sfârşit, amintesc că istoria Poloniei a fost o continuă încercare de expansiune, 
de cucerire. Polonia a trecut pe primul ei plan al istoriei expansiunea, şi nu 
securitatea. Dar expansiunea poate fi câteodată o mai bună garanţie a securităţii, 
însă numai la ţările mari şi puternice; la celelalte, nu face decât să introducă un 
element instabil în însăşi existenţa lor şi să le pericliteze destinele prin sporirea 
duşmanilor. Cei slabi profită rareori din ruperea echilibrului. 

Istoria dezastruoasă a Poloniei se explică, pe lângă alte cauze, şi prin această 
strâmbă ierarhie între expansiune şi securitate. 

Chiar acum ei fac o politică de prestigiu, şi psihologia lor colectivă continuă 
să fie bântuită de duşmănie şi de vanitate. Cheltuielile publice sunt consacrate 
lucrărilor de înfăţişare, iar satele mor de sărăcie. Deasupra societăţii, mari 
latifundiari, jos, o pătură primitivă şi mizerabilă etc. 

Dar, repet, că această politică de câştiguri eventuale o consider ca o ipoteză 
chiar în calculele poloneze. Ea nu e, poate, actuală şi activă, dar constituie fondul 
„l’arrière-plan” al actualei politici poloneze. Ea se explică prin istoria şi 
psihologia Poloniei, dar, mai ales, prin noua orientare a politicii externe poloneze. 
Fiindcă ce sens poate avea în ochii domnului Beck despărţirea Poloniei de grupul 
statelor legate de statu-quo şi apropierea sa de statele „dinamice”? Şi pe ce pot fi 
bazate calculele poloneze care au condus la o conjugare a politicii poloneze cu 
aceea a Germaniei? 

Revin acum la punctul 1, adică exercitarea unei influenţe politice în ţările din 
Europa, aşezate între Baltică (şi chiar Marea Nordului) şi Marea Neagră. 

Acest punct nu mai este o ipoteză. El reprezintă baza politicii actuale a 
Poloniei. El este prezent şi activ. El explică în mod constant politica zilnică a 
Poloniei. El se manifestă prin:  

a) Acest apel al Poloniei la un „front de la Nord până la Marea Neagră”, 
pe care îl întâlnim în discursurile oficiale şi în declaraţiile şi studiile 
oficioase;  

b) Sugestiile făcute de Polonia în ţările baltice de a se uita indiferent către 
Rusia şi, în general, politica zisă de „independenţă” pe care ea o 
propune acestor ţări;  

c) Ostilitatea faţă de Mica Înţelegere şi, în acelaşi timp, ajutorul şi 
încurajarea Ungariei, având ca scop slăbirea fiecăruia din statele Micii 
Înţelegeri. Fiindcă Polonia, ţară cu o populaţie de 33 de milioane, dar 
fără mijloace importante, nu poate avea un rol principal şi nu poate 
exercita o influenţă decât asupra unor ţări slabe şi copleşite de probleme 
externe;  

d) Opunerea la o apropiere româno-rusă, care nu ar putea avea loc decât 
prin intermediul Poloniei. Astfel, România, cu problema rusească 
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deschisă, devine o ţară de a treia mână, asupra căreia tutela poloneză s-
ar întinde cu uşurinţă. 

Acest punct mi se pare demn de semnalat, în special Excelenţei Voastre, 
fiindcă el desemnează cu relief poziţia Poloniei faţă de România. 

Polonia vrea să se slujească de alianţa cu noi, dar ea nu vrea să o servească. 
Ea trebuie să fie fără reciprocitate. În virtutea acestei alianţe, Polonia ne cere 
restricţii în politica noastră externă, dar ea nu este dispusă să facă nici o concesie. 
Ea vrea ca România să se dezlipească de alianţele cu Franţa şi Mica Înţelegere şi, 
în schimb, ne dă încurajarea revizionismului maghiar. Ea pretinde ca România să 
se supună măsurii poloneze în raporturile ei cu Rusia, dar, în schimb, nici o 
colaborare poloneză la organizarea securităţii în această regiune a Europei. 
Niciodată un gest al Poloniei, de conformare la cerinţele esenţiale ale securităţii şi 
intereselor româneşti. Aspectul tratatelor nu o priveşte, Anschluss-ul şi Restaurarea 
Habsburgilor îi sunt indiferente etc. Odinioară, în tratativele cu ruşii, ne-au lăsat pe 
drum când noi dezbăteam cu aceştia o problemă vitală. În schimb, noi trebuie să ne 
supunem unei limite poloneze în raporturile noastre cu ruşii, deşi aceştia nu au nici 
o contestaţie faţă de Polonia.  

Odinioară, Thiers pretindea că în orice alianţă este un cal şi un călăreţ. Dacă 
formula generalizată este exactă, ea figurează exact poziţia dorită de Polonia în 
alianţa sa cu România.  

* 

Am reţinut, în aceste observaţii, numai elementul pozitiv al politicii domnului 
Beck. Las, deocamdată, la o parte elementele subiective: ura sa contra Franţei, 
gelozia sa personală faţă de anumiţi oameni politici de talie mondială (Beneš, 
Titulescu), despre care se vorbeşte curent în cercurile politice din Polonia. Din ele 
izvorăşte o practică curentă a politicii externe a Poloniei, întoarsă, fără discuţie, 
contra Franţei şi a Micii Înţelegeri, despre care mă voi ocupa într-un raport ulterior. 

Deocamdată, aş vrea să atrag atenţia Excelenţei Voastre asupra caracterului 
utopic al politicii actuale a Poloniei. Această politică este prezentată întruna ca o 
politică realistă. Rar am mai văzut însă o politică mai romantică şi mai utopică.  

Toată partea de fond a acestei politici, pe care am numit-o „ipoteza maximă”, 
decurge din vechiul romantism polonez. Această înălţare fictivă a puterii poloneze 
şi virtuţilor ei de cucerire, acest joc disproporţionat între mijloace şi scopuri, 
reprezintă actualizarea primejdioasă a acestui romantism. Toate iluziile Poloniei 
asupra forţei ei de atracţie provin din acest romantism. 

Dar politica activă a Poloniei, pe care am definit-o în punctul 2), este utopică. 
Ea se sprijină pe mai multe erori. Eroare asupra definiţiei însăşi a „independenţei”. 
Fiindcă, în Europa actuală, în care interesele sale [se] întretaie, riscurile sunt 
colective, apărarea nu se mai poate face pe plan individual, şi războiul nu mai poate 
fi localizat, „independenţa” nu mai are o semnificaţie absolută. Ea înseamnă, pur şi 
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simplu, libertatea de a colabora, de a-şi alege sistemul colectiv de apărare (bine sau 
rău). În epoca în care securitatea Angliei a devenit o problemă de colaborare, este 
ridicol să se vorbească de „independenţa” Estoniei sau Letoniei în apărarea securităţii 
lor proprii.  

Eroarea asupra putinţei de a alcătui un front de la Marea Nordului până la 
Marea Neagră, asupra căruia să planeze tutela Poloniei, şi care să aibă un caracter 
de ostilitate faţă de Rusia. În realitate, niciuna din ţările din regiune nu va vrea şi 
nu va putea să adopte o asemenea atitudine. 

Eroarea asupra seriozităţii cu care fiecare stat din acea regiune îşi măsoară 
importanţa problemelor proprii. Fiindcă, fiecare, stabilind o ierarhie între aceste 
probleme, îşi potriveşte actele politicii sale externe în consecinţă. România ştie, de 
exemplu, că problema nr. 1 o reprezintă raporturile sale cu Rusia. Această 
problemă rezolvată, ea poate sta liberă şi mândră în alianţa sa cu Polonia, utilă, dar 
relativă poliţă de asigurare. 

Eroare, mai ales, asupra puterii şi situaţiei Poloniei. Cum ar putea să joace un 
rol preponderent într-un sistem de state pe care le-ar fi asociat sub auspiciile ei, 
când ea are cele mai multe şi mai grave probleme internaţionale? Ce state ar vrea 
să adopte riscurile poloneze? 

Legături cordiale cu Polonia, da. Alianţă, limitată la condiţii de egalitate cu 
Polonia, da. Dar supunerea politicii lor externe la direcţiile politicii poloneze 
niciunul din statele vizate nu va putea accepta. Nu din motive de mândrie, dar din 
simple şi evidente raţiuni de securitate. 

Şi apoi, influenţă, mare putere? 
Dacă Excelenţa Voastră îmi îngăduie să mă exprim mai brutal, aş spune că 

mare putere este o ţară care poate întreţine sateliţi. Cine ştie peste câte decenii 
Polonia va putea întreţine pe Letonia?! 

Acestea sunt unele dintre reflexiile mele asupra unui sector de politică 
externă poloneză actuală. 

Durata şi forma acestei politici trebuie limitate considerabil. Deşi ea cuprinde 
câteva dorinţe şi elemente răspândite în clasa conducătoare poloneză, ea nu este 
populară, iar în forma dată de domnul Beck, pare foarte izolată. Din ce în ce se 
răspândeşte grija de securitatea poloneză şi dorinţa unei reveniri în cadrul 
sistemului de garanţie de curând părăsit. Şi Polonia nu cunoaşte actuala sa situaţie 
în cadrul internaţional. Dacă s-ar şti de izolarea poziţiei poloneze, reacţia ar fi mai 
tare. Dar generozitatea Franţei şi a României a făcut adesea jocul domnului Beck, 
căci, ori de câte ori este strâmtorat în opinia sa publică, se întoarce către Franţa şi 
România şi le găseşte totdeauna surâzătoare şi ospitaliere. Dacă am fi o oglindă 
fidelă şi am reflecta adevărata imagine a politicii domnului Beck, situaţia sa ar fi 
fost demult compromisă sau ar fi schimbat Domnia Sa atitudinea faţă de noi. 

Concluzia mea, în ceea ce priveşte legăturile noastre cu Polonia, nu este 
dramatică. Ea nu se ridică contra alianţei noastre cu această ţară. Văd, din contră, 
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avantaje în a o păstra. Dar avantajele acestei alianţe trebuiesc măsurate exact, şi 
practica ei trebuie neapărat rectificată. 

Rectificarea trebuie urmată pe planul manifestărilor interne, mai mult chiar 
decât pe cel extern. Scopul general: egalitatea între cele două ţări. Egalitate atât în 
concesiunile mutuale, cât şi în relaţiile zilnice. Egalitatea în ceea ce priveşte 
exigenţele noastre respective, cât şi respectul pe care îl datorăm în comun tezelor 
noastre esenţiale. Metoda: o reacţie franco-română mai activă decât până acum în 
faţa actelor poloneze, contrare intereselor noastre specifice şi politicii care stă la 
baza alianţei noastre. Avantajul unei reacţii ar fi întreit: 1) ea corespunde mai bine 
psihologiei poloneze şi poate avea un ecou mai favorabil, rezultate mai utile (notez 
că aici mă întâlnesc cu opinia ambasadorului francez, dobândită pe urma 
experienţei sale personale); 2) ea poate arăta opiniei publice poloneze adevărata 
definiţie a politicii domnului Beck şi poziţia sa exactă faţă de aliaţii Poloniei; 3) ea 
va conduce la o clarificare a politicii poloneze, care beneficiază prea des de 
echivocul pe care şi l-a creat. 

Îmi îngădui însă să subliniez în ochii Excelenţei Voastre necesitatea egalităţii 
între cele două state în manifestaţiile din România. Aici nu cer nici o rezervă 
particulară, nici un act, nici o vorbă neplăcută pentru Polonia. Din contră, din 
partea noastră doresc cea mai favorabilă poziţie la adresa Poloniei. Gata oricând să 
adoptăm tonul pe care ea îl dă în relaţiile noastre ca răspuns. România să 
înconjoare Polonia cu aceleaşi sentimente cu care Polonia înconjoară România. Şi 
în afirmarea şi în manifestarea lor să avem aceeaşi temperatură ca şi ea. 

Excelenţa Voastră mă va lăsa să constat că, azi, societatea românească, 
oamenii noştrii politici, nu măsoară cu echitate necesitatea acestui echilibru. 
Chestiunea este prea gravă ca să nu o feresc de orice element personal (De altfel, 
personal, nu pot ridica nicio plângere. Din contră, trebuie să constat, în presă şi în 
relaţiile cu oficialitatea, o aceeaşi destindere, graţie – stărui să declar – atitudinii 
noastre ferme). Ea angajază interesele şi fermitatea ţării noastre. În numele lor scriu 
aceste rânduri. Ele nu sunt bine servite prin uşurinţa pe care Polonia o întâlneşte la 
Bucureşti, în vremea în care politica Ministerului de Externe din Varşovia merge 
pe alte căi decât cele ale alianţei româno-polone, şi când acest minister inspiră faţă 
de România atmosfera cea mai rece. 

La noi, se dau câteodată acestei poziţii a Poloniei explicaţii străbătute de 
preocupări şi sentimente personale. Afirm că ea reprezintă politica externă actuală 
a Poloniei, gândirea actualului ministru de Externe. 

Şi este în interesul alianţei româno-polone să cunoaştem exact politica 
externă a Poloniei şi să-i amintim cadrul natural al acestei alianţe. 

Primiţi, va rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Vişoianu 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 56, f. 6–22 
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514 
BULETINUL DIRECŢIEI POLITICE 

A MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE 

Nr. 9, din 15 mai 1936 
Înreg. la nr. 27 029/1936 
Strict confidenţial. 

Chestionarul britanic 

Chestionarul britanic, după cum comunică Legaţia noastră din Berlin, a 
produs impresii diferite în cercurile oficiale germane. La prima vedere, Auswärtiges 
Amt l-a primit favorabil întrucât nu se insistă asupra chestiunilor în legătură cu 
zona renană. De aici concluzia că, cel puţin pentru Marea Britanie, chestiunea e din 
domeniul trecutului. 

În schimb, cercurile din jurul domnului Goebbels au fost profund decepţionate 
deoarece se aşteptau, probabil, în urma informaţiilor transmise de Ambasada germană 
din Londra, ca întrebările domnului Flandin să fie foarte îndulcite. Reich-ul însă se 
găseşte în faţa unor chestiuni precise, deosebit de neplăcute, cu toată redactarea lor 
corectă. 

Aceasta se intepretează ca o dovadă că Guvernul britanic doreşte să complacă 
Franţei pentru a permite viitorului guvern francez să se solidarizeze cu Marea 
Britanie în chestiunea etiopiană. 

Întrebările care par a fi tulburat cel mai mult Guvernul german sunt cele 
relative la încheierea de tratate sincere, la repercusiunea teritorială ce poate avea 
distincţia dintre Reich şi naţiunea germană, precum şi cele prin care Germania este 
întrebată dacă este dispusă să adere la concepţia securităţii colective. 

În ceea ce priveşte întocmirea răspunsului, Auswärtiges Amt este de părere a 
se evita orice grabă, prelungind conversaţiile, pe când ministrul Propagandei 
înclină spre un răspuns energic care să oglindească indignarea opiniei publice 
germane faţă de un document întocmit în „atmosfera de la Versailles”. 

Noul director politic, domnul Dieckhoff, a declarat unui ziarist american că 
Reich-ul este dispus să încheie cu Cehoslovacia un pact de neagresiune şi neutralitate, 
cerând, în schimb, ameliorarea statutului minorităţilor germane din această ţară. 

Domnia Sa a mai declarat că Germania ar încheia, de asemenea, un pact de 
neagresiune şi neimixtiune cu Austria, dar că refuză categoric un pact de asistenţă 
mutuală în Răsărit, pentru a nu avea riscul de a fi implicată într-un război ce poate 
izbucni dintr-un moment într-altul în această regiune, unde nimic nu este cristalizat 
definitiv. 

Chestiunea coloniilor germane 

Legaţia noastră din Londra ne informează că chestiunea unor concesii 
coloniale de făcut Germaniei, cu toate dezminţirile date în această privinţă de 
domnul Baldwin, ar fi în studiu în momentul de faţă. 
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Se pare că experţii care au lucrat la această problemă au examinat dintru 
început posibilitatea retrocedării teritoriului Tanganica, precum şi teritoriul est-
african, care servesc de bază legăturilor comerciale strategice şi aeriene între 
posesiunile britanice din nordul şi sudul Africii. 

De asemenea, s-a eliminat din planul care se studiază, partea fostă germană 
din sud-vestul african, Guvernul Uniunii Africii de Sud fiind cu desăvârşire ostil 
transferării acestor teritorii. 

Experţii au fost, deci, nevoiţi să-şi întoarcă privirile spre teritoriile mai mici 
din nordul Golfului Guineii, unde un transfer administrativ n-ar ridica prea mari 
dificultăţi, ele neprezentând pentru Marea Britanie un interes strategic sau politic. 
Bineînţeles că Nigeria este un teritoriu prea bogat pentru a fi cedat în întregime, 
dar, la nevoie, s-ar putea ceda poate o mică parte. 

O cedare de teritorii s-ar face, desigur, numai dacă Franţa nu ar prezenta 
obiecţii. În unele cercuri politice britanice, se crede că un astfel de gest ar calma 
poftele germane, ar satisface prestigiul Reich-ului şi ar putea netezi drumul spre un 
aranjament european, împiedicând, cu timpul, o campanie serioasă a minorităţilor 
germane din Africa. 

Guvernul britanic consideră chestiunea ca o ultimă carte ce ar trebui jucată 
pentru a evita o eventuală conflagraţie cu Germania, aceasta în ciuda faptului că, 
după raportul experţilor coloniali, Germania nu va putea trage beneficii palpabile 
din posesiunea unor mici teritorii africane. 

Conflictul italo-etiopian 

Legaţia noastră din Londra ne informează că Guvernul britanic este 
preocupat să vadă cât mai curând lichidat conflictul abisinian. Repeziciunea cu care 
armatele italiene au putut ajunge la ocuparea aproape totală a Etiopiei a surprins 
cercurile politice britanice, care tot mai sperau să se poată ajunge la un aranjament 
înaintea unei victorii italiene complete. La Foreign Office se recunoaşte cât de 
delicată este situaţia Guvernului britanic, care, nemaiputând continua împotriva 
Italiei politica sancţiunilor, care, probabil, vor fi ridicate în curând, se va vedea pus 
în situaţia unui stat care trece de partea agresorului victorios. 

În acest moment, se caută o pregătire a opiniei publice britanice, căutând a se 
arăta că rolul jucat până acum de Marea Britanie a fost acel ce i-a fost impus de 
situaţia sa de membru al Societăţii Naţiunilor, şi nimic mai mult. De altfel, în 
acelaşi sens sunt şi ultimele declaraţii ale domnului Eden şi explicaţiile date de 
domnul Baldwin unei delegaţii a Uniunii pentru Societatea Naţiunilor. 

Deoarece în actuala funcţionare a Societăţii Naţiunilor, securitatea colectivă 
n-a putut da rezultatele dorite, se spune că s-ar studia în acest moment modalitatea 
cea mai bună pentru schimbările de adus organismului de la Geneva. 

Pe de altă parte, în unele cercuri politice domneşte părerea că în săptămânile 
ce vor urma, atitudinea Italiei va fi mai conciliantă, dat fiind că, într-un timp nu 
prea îndepărtat, va fi obligată să facă apel la finanţa britanică pentru a putea 
organiza şi pune în valoare teritoriile cucerite. 



Institutul Diplomatic Român 

 750 

Situaţia din Austria 

Legaţia noastră din Viena ne informează de noile progrese însemnate în 
ultimul timp de acţiunea legitimistă austriacă. Restituirea, membrilor fostei familii 
domnitoare, a bunurilor lor private, călătoria ducelui Max de Hohenberg la Paris şi 
aceea, nedezminţită, a Arhiducesei Adelaida la Viena sunt atâtea indicii ale acestei 
mişcări. Legaţia socoteşte că, deşi Guvernul nu este partizan hotărât al cauzei 
legitimiste, o încercare „proprio moto”323 de Restaurare din partea Arhiducelui 
Otto, fie anul acesta, fie la anul, nu trebuie înlăturată de pe orizontul posibilităţilor. 
Legitimiştii socotesc, într-adevăr, că situaţia externă le este astăzi favorabilă şi că o 
ostilitate mai accentuată a Germaniei ar fi compensată printr-un sprijin proporţional 
mai efectiv din partea altor puteri. Ei îşi dau seama, totodată, că timpul lucrează 
împotriva Restauraţiei şi că noile generaţii sunt din ce în ce mai nepăsătoare faţă de 
trecutul monarhic al Austriei. De aceea, tendinţa în jurul Arhiducelui ar fi de a nu 
mai prelungi aşteptarea, şi aceasta cu toate sfaturile de răbdare ce le dau fosta 
împărăteasă şi, până acum, cel puţin membrii Guvernului austriac. Astfel, înainte 
de a deschide calea Anschluss-ului, dezbinările din lagărul guvernamental pot 
înlesni, deocamdată, Restauraţia şi apropia ceasul ei. 

Desigur, marea majoritate a poporului austriac este astăzi indiferentă sau 
chiar ostilă, în principiu, unei restauraţii monarhice, şi legitimiştii propriu-zişi nu 
constituie, probabil, mai mult de 20% din populaţie. Nu este mai puţin adevărat 
însă că, puşi în faţa faptului împlinit, o parte însemnată a acestor indiferenţi sau a 
acestor adversari ar fi gata să susţină noua formă de stat, nu din dragoste pentru 
dânsa, ci din ură pentru regimul actual. Acesta, la rândul său, nu ar putea lua, faţă 
de o iniţiativă bruscată a tânărului Arhiduce, măsuri de rezistenţă care ar echivala 
cu o sinucidere. 

Astfel, cheia întregii probleme nu trebuie căutată la Viena, ci la Steenckerzeel 
şi, mai curând, încă la Roma şi la Vatican. 

Legaţia noastră socoteşte însă că, chiar în eventualitatea unei vremelnice 
reîntoarceri a Austriei la un regim monarhic, logica ei istorică, etnică şi geografică 
o va duce mai mult sau mai puţin repede, după cum împrejurările externe vor înlesni 
sau vor îngreuna această evoluţie, către o formă oarecare de unire cu Germania. 

În legătură cu cele ce preced, Legaţia noastră din Viena ne dă următoarele 
informaţii cu privire la zvonurile răspândite în cercurile politice şi ziaristice locale, 
cu privire la recenta vizită a lui Sir Austen Chamberlain. 

După acele cercuri, fostul ministru britanic ar fi dat Guvernului austriac sfatul 
de a ajunge la o destindere internă prin încercarea une apropieri cu stânga şi la o 
destindere externă prin părăsirea unei politici prea exclusiv italiene şi prin 
apropiere de Mica Înţelegere şi, îndeosebi, de Cehoslovacia. Aceste îndemnări, 
precum şi acela de a se căuta un modus vivendi cu Germania, ar fi fost foarte rău 
primite de Principele Starhemberg, care ar fi răspuns la ele prin discursul său 
ameninţător, ţinut la 26 aprilie. 
                                 

323 Din proprie iniţiativă (lat.). 
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La Roma, după cum ne informează Legaţia noastră din acel oraş, cercurile 
conducătoare privesc cu linişte situaţia actuală a Austriei. La Palazzo Chigi, deşi se 
constată o recrudescenţă a acţiunii teroriste naţional-socialistă, acţiune asemănătoare cu 
aceea care a precedat asasinarea lui Dollfuss, se crede, totuşi, că înainte de a 
întreprinde ceva în Austria, Führer-ul va trebui să lichideze chestiunea renană. 
Zvonurile recente de putsch sunt atribuite unei manevre engleze, destinată a 
impresiona Italia; se consideră însă ca neserioase informaţiile de presă conform 
cărora Londra ar fi hotărâtă să lase Reich-ului mână liberă în Austria.  

Cu impresii asemănătoare s-a întors de la Berlin, unde se dusese să ţină o 
conferinţă despre Princepele Eugeniu de Savoia, fostul preşedinte al Comisiei 
Afacerilor Străine al Dietei federale, Glaise von Horstenau. Domnia Sa crede, după 
cum ne comunică Legaţia noastră din Viena, că, deocamdată, şi pentru cel puţin 
viitorii doi-trei ani, dacă nu mai mult, Guvernul Reich-ului nu se gândeşte la nicio 
acţiune agresivă care ar putea să ducă la război. De altfel, o „invazie” a Austriei, de 
care se teme presa din apus, pare domnului von Horstenau cu atât mai improbabilă, 
cu cât cercurile conducătoare din Berlin au convingerea că apropierea, şi apoi 
unirea Austriei cu Germania, se va înfăptui în chip firesc. 

Vizita primului ministru polon la Budapesta 

Legaţia noastră din Budapesta ne informează că vizita primului ministru 
polon a fost caracterizată printr-o cordialitate extraordinară. Tot ce poate mobiliza 
aparatul administrativ, toate asociaţiile patriotice, toate organizaţiile studenţeşti au 
manifestat un entuziasm delirant, al cărui evident scop a fost de a impresiona pe 
domnul Kościalkowski, creând astfel un capital sentimental, pe care Guvernul 
maghiar să-l poată exploata pentru scopurile sale politice. 

Din punctul de vedere polonez, vizita pare a fi rezultatul manevrei întreprinse 
de câtva timp de domnul Beck pentru a apropia Polonia de gruparea italo-austro-
ungară formată la Roma. Acţiunea aceasta pare să fi fost provocată de planul 
dunărean al domnului Hodža şi de veleităţile Cehoslovaciei de a se apropia de 
Roma. Pentru a încerca să izoleze această ţară, domnul Beck a oferit Italiei 
colaborarea Poloniei cu gruparea de la Roma. 

În cercurile germane din Budapesta, vizita, urmărită cu o vădită neîncredere, 
a fost privită ca o apropiere a Poloniei de grupul de trei, ale cărui intenţii sunt 
suspectate la Berlin. Nemulţumirea germană, la început considerabilă, pare însă a 
se atenua. Este probabil că Polonia a dat la Berlin explicaţii liniştitoare; astfel s-ar 
putea explica articolul apărut în „Deutsche Diplomatische [-Politische] Korrespondenz”, 
din 27 aprilie, care tratează cu o oarecare bunăvoinţă, nelipsită însă de rezerve, 
rezultatele întrevederii de la Budapesta. 

Interpretarea cea mai autorizată vine însă din partea Ungariei. Într-un articol 
de fond, apărut în „Pester Lloyd”, din 26 aprilie, şi purtând cifrul prin care domnul 
Kanya semnează articolele sale, ministrul de Externe ungar intepretează afirmaţia 
din discursul domnului Kościalkowski „că nicio problemă, care priveşte o ţară în 
mod direct, nu poate fi rezolvată fără participarea şi consimţământul acelei ţări”, ca 
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o dovadă că Polonia aparţine acelor mari puteri care nu pot consimţi să se rezolve 
problema dunăreană fără participarea şi aprobarea lor. 

Din analizarea tuturor surselor de informaţii reiese acelaşi laitmotiv, anume 
că Polonia îşi anunţă interesul în chestiunile dunărene. Deşi, deocamdată, este greu 
de a se forma o părere asupra importanţei acestei formule, putem de pe acum să 
credem că se urmăreşte, înainte de toate, o demonstraţie şi o manevră ostilă 
împotriva Cehoslovaciei, precum şi o colaborare diplomatică polonă în favorarea 
egalităţii militare şi a pretenţiilor revizioniste maghiare. (…) 

Conferinţa statelor baltice 

Legaţia noastră din Riga ne informează că, în ajunul Conferinţei statelor 
baltice, care a avut loc la Tallinn, în zilele de 7, 8 şi 9 mai, atmosfera părea tulbure 
în urma declaraţiilor generalului Leidener, care spusese că Uniunea Baltică nu 
reprezintă nimic cât timp nu va fi rezolvată chestiunea raporturilor polono-lituaniene. 

Această atitudine a fostului generalissim estonian s-ar datora atât sentimentelor 
sale pro-polone, cât şi influenţei Guvernului din Varşovia, foarte rău impresionat de 
vizita făcută la Moscova, la 1 mai, de către generalul Reek, şeful Statului Major 
estonian. 

Într-adevăr, dintre toate statele baltice, Estonia a fost cea dintâi care a 
acceptat invitaţia sovietică, refuzată în anii trecuţi, fără a consulta pe aliata sa 
Letonia, care s-a văzut astfel silită a o urma. 

După cum ne informează Legaţia noastră din Tallinn, această vizită a fost 
menită, în parte, să liniştească o importantă fracţiune a opiniei publice estoniene, 
nemulţumită cu prea făţişa orientare pro-germană a regimului actual. Nemulţumirea 
Guvernului polonez s-a manifestat, de altminteri, prin sfatul dat la Tallinn de a 
trimite pe generalul Reek într-o altă vizită la Berlin. Se pare că sfatul va fi urmat şi 
că şeful Marelui Stat Major va merge în capitala Reich-ului, cu prilejul numirii 
unui ataşat militar la Berlin. 

Impresia defavorabilă produsă de declaraţiile generalului Leidener a fost însă 
curând ştearsă de discursul ministrului Afacerilor Străine estonian care, dezavuând 
pe general, a permis conferinţei să se desfăşoare într-o armonie deplină, care şi-a 
găsit expresia în comunicatul final. Acest document, în care se insistă asupra 
menţinerii păcii în cadrul unui sistem colectiv de securitate, este privit la Tallinn, 
pe de o parte, ca un răspuns implicit făcut recentelor planuri germane, pe de alta, ca 
o desolidarizare voită cu declaraţiile generalului. 

Înainte de începerea conferinţei, domnul Markus, ministrul Estoniei la 
Varşovia, schiţase unora dintre delegaţi un plan întocmit de domnul Beck pentru 
normalizarea relaţiilor polono-lituaniene. Punctele principale ale acestui plan erau 
următoarele: 

1) Polonia socoteşte de dorit reluarea relaţiilor diplomatice dintre cele 
două ţări, în totalitatea lor; 

2) Polonia este dispusă să acceadă la dorinţa Lituaniei, luându-şi 
angajamente pentru garantarea suveranităţii acesteia; 
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3) Polonia este gata să acorde Lituaniei aceleaşi avantaje economice ca 
altor ţări vecine; 

4) Polonia crede că chestiunea minorităţilor va putea fi examinată ulterior, 
şi rezolvată printr-o convenţie bilaterală. 

Deşi o parte din delegaţi au luat notă de aceste sugestii, ele nu au făcut însă 
obiectul discuţiilor conferinţei, delegaţii Estoniei şi Letoniei lăsând Lituaniei, în 
privinţa acestei chestiuni, libertate completă de acţiune, conform dispoziţiilor 
Pactului baltic. 

Delegaţii celor trei ţări s-au arătat extrem de mulţumiţi de rezultatele 
obţinute, declarând că, din toate conferinţele Uniunii Baltice, aceasta a fost aceea 
în care solidaritatea baltică s-a manifestat cel mai puternic. Iar deosebita satisfacţie 
manifestată în Lituania este firească, căci, pe de o parte, tezele adoptate de 
conferinţă sunt cele care stau la baza politicii lituaniene, iar, pe de alta, manifestarea 
solidarităţii baltice faţă de problemele externe este, în primul rând, în avantajul 
Lituaniei, cea mai ameninţată dintre cele trei ţări. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 47, f. 335–344 

515 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 920, din 16 mai 1936, ora 14.00 
Înreg. la nr. 27 355, din 17 mai 1936 
Strict confidenţial. 

Am văzut pe ministrul Afacerilor Străine interimar, Saraçioğlu. S-a arătat 
mulţumit de soluţia dată divergenţelor dintre noi, cu privire la cererea de 
modificare a Convenţiei Strâmtorilor. A adăugat, totuşi, că Guvernul turc speră că 
România va aderat necondiţionat, ca şi URSS şi Iugoslavia, şi că ar fi de preferat, 
în orice caz, ca la sfârşitul notei noastre din 29 aprilie să ne declarăm... (lipsă în text) cu 
cererea turcă, iar nu numai dispuşi să intrăm la negocieri. În fine, Turcia ar fi fost 
mai mulţumită să nu-i cerem o scrisoare de confirmare. Motivul întârzierii 
răspunsului turcesc, mi-a spus el, stă în faptul că Guvernul turc avea îndoieli asupra 
utilităţii condiţiilor noastre, care se refereau la angajamente anterioare, cunoscute 
de toată lumea. Turcia a recunoscut frontierele României prin Tratatul de la 
Laussane, iar Acordurile de la Londra şi Pactul Balcanic sunt toate convenţii 
publice care nu aveau nevoie să fie confirmate spre a fi valabile. Guvernul turc se 
întreabă dacă noua lor precizare nu este mai curând de natură să slăbească vechile 
angajamente. A dorit, în fine, ca domnul Rüstü Aras să obţină de la Excelenţa 
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Voastră, la Belgrad, preciziunile dorite asupra atitudinii noastre faţă de fondul 
revendicărilor turceşti. 

Când România a publicat nota ei, cu menţiunea că Turcia s-a declarat de acord, 
Guvernul turc a crezut că este indicat să publice şi răspunsul său, care prezintă 
consimţământul României ca un acord asupra fondului pentru care să se vadă că 
Turcia, confirmând în primul loc României, a obţinut în schimb ceva concret. 

Karahan a venit să-l vadă a doua zi, după publicarea schimbului de note 
turco-român, cerându-i în numele său personal să-i precizeze semnificaţia acestor 
note. Ambasadorul URSS a întrebat întâi de ce nu a fost pus în curent cu condiţiile 
noastre şi negocierile de la Bucureşti care priveau Strâmtorile. Ministrul i-a răspuns 
că nu s-a gândit să o facă deoarece Numan stătea numai două zile la noi, şi 
Guvernul a crezut că aceste condiţii ar putea interesa Sovietele. În al doilea rând, şi 
aceasta este important, ambasadorul URSS a întrebat de ce Turcia reînnoieşte 
declaraţia de definire a agresorului şi confirmă că „nu a pus şi nu va pune în 
discuţie frontierele României”. Oare Turcia, a spus Karahan, a înţeles să creeze 
prin aceasta României garanţii noi şi să revină asupra rezervei formulate de ea cu 
ocazia semnării Pactului Balcanic, cu privire la posibilitatea unui conflict între 
Soviete şi unul din semnatarii Pactului? Karahan s-ar fi arătat, deci, nemulţumit că 
Turcia a dat României asigurările acestea în privinţa tuturor frontierelor, adică, mai 
precis, şi în privinţa Basarabiei. El a cerut o interpretare autorizată a schimbului de 
note; ministrul interimar a declarat ambasadorului sovietic că va studia chestiunea 
şi îl va chema din nou spre a-i comunica hotărârea, dar îi poate spune de pe acum 
că schimbul de note cu România nu schimbă cu nimic din angajamentele existente. 

M-am grăbit să arăt din partea mea ministrului că sunt surprins de 
observaţiile lui Karahan şi că nu pot crede că ele pornesc de la Moscova, deoarece 
cunosc prea bine cordialitatea relaţiilor noastre cu Sovietele şi angajamentele ce 
există între ele şi România. Sunt mirat, am spus, că ambasadorul URSS n-a înţeles 
scopul urmărit prin schimbul de note. Cu sau fără aceste note, Turcia, care a 
semnat cu România un pact de prietenie perpetuu şi Pactul Balcanic de alianţă, n-ar 
putea să pună în discuţie niciuna din frontierele României. Premisa fundamentală a 
prieteniei şi alianţei este recunoaşterea şi respectul integrităţii teritoriale a părţilor 
contractante. Pe de altă parte, România cunoaşte exact tăria acordurilor amintite în 
nota ei. Dacă le-a repetat este pentru a arăta Austriei, Ungariei şi Bulgariei motivele 
pentru care răspunsul favorabil acordat Turciei nu poate constitui un precedent 
pentru ele. Dacă Turcia ar fi consultat în prealabil România şi aliaţii balcanici, s-ar 
fi putut da, poate, demersului turc o formă să ne dispenseze de a lua ulterior aceste 
garanţii faţă de terţi. În ceea ce priveşte relaţiile noastre cu URSS, ele sunt tot atât 
de bune ca ale Turciei. Politica oficială a Rusiei este hotărât antirevizionistă. Cum 
ar putea, deci, schimbul de note turco-român să surprindă Sovietele? 

Nu am socotit oportun să adaug că Moscova va avea, desigur, să se lămurească 
asupra demersului lui Karahan, acesta fiind aspectul direct româno-sovietic al 
problemei. 
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Am rugat pe ministrul ad-interim să mă ţină la curent cu conversaţiile pe care 
le va avea cu Karahan pe această temă. Mi-a promis că o va face, adăugând că, 
dacă ambasadorul URSS a vorbit numai în numele său personal, este posibil să nu 
mai ridice chestiunea. Dacă însă observaţiile sunt împărtăşite de Moscova, s-ar 
putea ca afacerea să nu mai lase loc pentru conversaţii diplomatice între Turcia şi 
URSS. 

Nu pot decât să mă felicit de francheţea cu care ministrul ad-interim m-a 
informat asupra intervenţiei ambasadorului sovietic. Titularii de la conducerea 
ministerului ar fi ascuns-o poate. În felul acesta vom putea obţine calificările noastre. 

Rog pe Excelenţa Voastră să-mi indice atitudinea ce va trebui să o adopt în 
conversaţiile cu Karahan. 

Filotti 
[Note marginale:] 
Excelenţei Sale, domnului ministru Titulescu, la Cap Martin. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 95, f. 56–61 

516 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 645, din 16 mai 1936, ora 18.35 
Înreg. la nr. 27 358, din 17 mai 1936 
Confidenţial. 

Transmisă domnului ministru Titulescu. 
Propunerea făcută de L. Blum lui Herriot, de a accepta portofoliul Afacerilor 

Străine, este absolut certă. Explicaţia: sub presiunea comuniştilor atât ca partid 
politic francez, cât şi sub imboldul indiscutabil al Moscovei, situaţia, dacă ar fi să 
se realizeze, ar fi paradoxală: pe de o parte, Herriot este mai de dreapta în sânul 
Partidului Socialist, iar, pe de altă parte, L. Blum nu este un entuziast partizan al 
unei prea intime apropieri de Soviete. 

Tot din aceeaşi sursă, pe care mă scuz că din prudenţă nu o voi cita, L. Blum 
reduce la un punct crucial alegerea între Roma şi Londra; va alege Anglia, Italia 
fiind socotită nesigură. În ceea ce priveşte o apropiere posibilă de Berlin, ea este 
socotită ca o utopie, şi, pe de altă parte, atât interlocutorul, direct interesat, cât şi 
şeful Partidului Socialist, nevrând a se expune la reviriment în sânul Micii 
Înţelegeri; îndeosebi Herriot nu ar fi răspuns până în clipa de faţă nici da, nici ba. 
L. Blum, temându-se de comunişti, face presiuni asupra lui Herriot, ca unul care 
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începe a simţi greutatea şi pericolul guvernării sale apropiate, care totuşi ar avea 
răgazul până în toamnă. În credinţa interlocutorului meu, la întrebarea mea, el 
crede că presiunea sau şantajul comunist va avea loc cât mai curând după 
constituirea Guvernului şi a Camerei; salvarea, însă, dar provizoriu, constând în 
faptul că, în curând, Parlamentul va lua vacanţă. 

Privitor la rezistenţa Senatului, Domnia Sa crede că speranţele sunt că 
Senatul va „compune”, pentru a nu da prilej imboldului, fie din cauza comuniştilor, 
fie a unei energii a disperării de ultima clipă a lui L. Blum. 

În ceea ce-l priveşte pe Boncour, probabil, în conjunctura actuală, el se va 
mulţumi cu portofoliul de ministru de Stat. L. Blum va fi nevoit, zice interlocutorul 
meu, a doza politiceşte; de nu, el va trebui să păşească la acte de autoritate sau va fi 
măturat cu consecinţe grave atât pentru treburile interne, cât şi pentru influenţa 
Franţei în politica externă. 

Singurul punct îmbucurător pentru socialişti, pentru a nu vedea răul la 
maxim, este diviziunea fracţiunilor sau sucirea de dreapta [sic!]. 

În ceea ce priveşte acţiunea lui Flandin, tentativa Domniei Sale, arătată azi în 
telegrama mea precedentă324, este certă, însă mari dificultăţi îi stau în calea sa pe 
care însă prin calităţile sale ar avea sorţi a le învinge, deşi un pronostic este exagerat. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.  

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 389–391 

517 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 36 114, din 16 mai 1936, ora 19.00  
Înreg. la nr. 27 357, din 17 mai 1936 

Secretarul de Stat Bülow îmi spunea în ceea ce priveşte chestionarul britanic:  
Publicarea documentului s-a făcut fără asentimentul Guvernului Reich-ului şi 

este regretabilă. Ea se explică prin dorinţa Guvernului englez de a determina o 
diversiune în opinia publică britanică, a cărei atenţie este, în acest moment, 
exclusiv îndreptată asupra problemei Abisiniei.  
                                 

324 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Cu privire la chestionar în sine, Guvernul german ar putea răspunde imediat, 
dar această metodă de a pune întrebări şi a răspunde, formulând eventual alte 
chestiuni, nu este de natură să înainteze negocierile. Deşi Hitler nu şi-a spus încă 
cuvântul, Bülow crede că Guvernul german nu va întârzia răspunsul său printr-o 
notă destinată a deschide mai mult posibilităţile de noi negocieri orale pe care, de 
altminteri, pare a le dori Guvernul britanic. 

Relativ la chestiunea nr. 6, secretarul de Stat s-a referit la declaraţiile 
cancelarului din şedinţa Reichstag-ului din 21 mai 1935, precizând că Guvernul 
german respinge afirmaţia că ar fi comis infracţiune la tratate. El nu a făcut decât 
să-şi reia libertatea atunci când ceilalţi parteneri au violat sau nu au executat 
obligaţiile tratatelor. Când a constatat însă că celelalte puteri refuză să execute 
obligaţiile dezarmării, s-a reînarmat; când i s-a refuzat egalitatea de tratament, a 
părăsit Societatea Naţiunilor şi, în fine, când Franţa a rupt echilibrul realizat la 
Locarno, prin alianţa sa cu Sovietele, Guvernul german a reocupat Renania.  

La chestiunea 8, Bülow crede că chestionarul face confuzia întrebuinţării de 
termeni, întrucât în limba germană expresiile „deutsches Reich”325 şi „deutsches 
Volk”326, întrebuinţate de Hitler în diferite discursuri şi documente, sunt sinonime. 
În ceea ce priveşte finalul chestiunii a 8-a, în ce priveşte statutul teritorial, Bülow 
crede că „Germania nu va formula niciun fel de maxime politice şi nu va face 
niciun fel de declaraţie specială şi, mai ales, fără contrapartidă”. De altfel, Guvernul 
britanic nu are decât a reciti paragraful 2 din discursul lui Hitler, din 2 mai 1935. 

La chestiunea a 10-a, Bülow crede că răspunsul va fi categoric negativ. 
Germania ar fi dispusă, după cum am spus-o de mai multe ori, să semneze cu 

vecinii săi orientali şi sud-orientali pacte de neagresiune şi neasistenţă a agresorului. 
Cu nici un preţ însă nu se va angaja să semneze pacte de asistenţă mutuală. 

Domnia Sa s-a referit şi la răspunsul dat ambasadorului Angliei, după vizita 
lui John Simon la Berlin, din anul trecut, cunoscută Excelenţei Voastre din 
telegramele mele de atunci. 

Cu privire la propunerile făcute de Reich la Stresa, secretarul de Stat declară 
că, în urma Tratatului franco-sovietic şi a celor... (lipsă în text) în ultimele vremuri 
la Geneva, Germania le consideră retrase. Reintrând în Societatea Naţiunilor, îşi va 
asuma obligaţiile derivând din Pact, dar nimic mai mult. De altminteri, Bülow este 
informat că chiar Anglia şi SUA, neutre, sunt hotărâte a cere modificarea Pactului, 
dovedit inoperant. 

Azi am avut o scurtă conversaţie cu directorul politic din Auswärtiges Amt. 
Acesta mi-a spus că conversaţia dintre cancelar şi ambasadorul Angliei a fost mai 
mult un schimb de vederi general, fără prea multe amănunte.  
                                 

325 Imperiul german (germ.). 
326 Poporul german (germ.). 
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Reich-ul nu va întârzia răspunsul său pentru a încerca a ajunge la un rezultat 
efectiv înainte de expirarea termenului de patru luni, fixat de domnul Hitler în nota 
de la 1 aprilie. 

Cu privire la diferenţa de tratament între problemele orientale şi cele 
occidentale, sunt precise şi aproape toate soluţionate, de vreme ce cele din Europa 
Orientală chiar problema frontierelor este încă în discuţie. A citat ca exemplu 
conflictul polono-lituanian şi polono-cehoslovac. Asupra acestei chestiuni poziţia 
Reich-ului rămâne, deci, neschimbată. 

Din cercurile Ambasadei Angliei, aflu că, în realitate, conversaţia cu 
cancelarul a fost mai substanţială decât se spune, iar pronosticul ce se degajă este 
mai pesimist. În special, cancelarul a lăsat să se înţeleagă că, în urma acordurilor 
franco-cehoslovaco-sovietice şi a înarmărilor masive ale Sovietelor, Germania nu 
este încă în măsură să-şi limiteze forţele aeriene, declaraţie în urma căreia 
ambasadorul Angliei a rămas consternat. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale , vol. 341, f. 157–160 

518 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 657, din 18 mai 1936, ora 11.45  
Înreg. la nr. 27 526, din 18 mai 1936 

Această telegramă a fost trimisă domnului Titulescu. 
Sunt informat că ambasadorul Germaniei la Roma ar fi dat, din ordin, lui 

Mussolin, asigurarea că Anschluss-ul nu este actual şi că, dacă problema se va 
pune, totuşi, Germania ţine (?) ca rezolvarea să fie de acord cu Italia. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Legaţiilor de la Roma şi Berlin, spre informare.18.V.1936. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 395 
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519 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 656, din 18 mai 1936, ora 12.35  
Înreg. la nr. 27 517, din 18 mai 1936 
Confidenţial. 

Transmisă domnului ministru Titulescu. 
Frangulis îmi afirmă că situaţia în Grecia se complică din cauza pornirii 

dictatoriale a lui Metaxas. Retragerea sprijinului venizeliştilor şi al comuniştilor 
parlamentari ar fi un fapt irevocabil. Sofulis şi generalul Gonatas se îndreaptă tot 
mai spre stânga. Metaxas nu ar mai avea azi, pentru a se menţine, decât deplinele 
puteri ce i s-au acordat până în octombrie, când va trebui să înfrunte Parlamentul 
sau să-l dizolve. 

Ştirile pe care Domnia Sa le primeşte din Grecia îi arată că opinia publică nu 
ţine câtuşi de puţin ca Grecia să intre într-un conflict, fie direct, fie datorat altora, 
cu Italia, şi aceasta cu atât mai mult, cu cât azi nici Anglia, nici Franţa nu ar fi 
dispuse a interveni întru sprijinul Greciei. 

În ceea ce priveşte Albania, ştirile pe care le are îl fac să creadă că această 
ţară devine tot mai mult o fortăreaţă italiană căreia Grecia nu-i poate opune nici un 
armament modern, nici trupe foarte convinse de rolul care le incumbă. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 18.V.1936 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 392-393 

520 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 943, din 18 mai 1936, ora 21.13  
Înreg. la nr. 27 548, din 19 mai 1936 

Preşedintele Consiliului de Miniştri, pe care l-am văzut azi, mi-a declarat că 
Turcia nu a fixat încă amănuntele tezei ce va susţine la Conferinţa Strâmtorilor. Ce 
se poate spune de pe acum este că discuţiile se vor purta deasupra următoarelor trei 
puncte: 1) navigaţia comercială; 2) trecerea vaselor de război; 3) fortificarea. 
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În ce priveşte ultimul punct, pretenţiile Turciei sunt cunoscute. 
În legătură cu navigaţia comercială, Turcia este dispusă să dea toate garanţiile. 
Cât despre trecerea vaselor de război, Ismet Inönü mi-a spus evaziv că 

Guvernul turc va trebui să ceară unele modificări impuse de noul regim militar şi 
de securitatea ei. A adăugat că numai Italia n-a răspuns încă propunerii de a se 
întruni conferinţa de la 22 iunie, la Montreux. Ea urmăreşte, probabil, să obţină 
concesii în chestiunea sancţiunilor. Ismet Inönü nu crede însă că Guvernul italian 
să refuze participarea, deoarece ar risca să vadă întrunindu-se conferinţa fără el.  

În încheiere, preşedintele Consiliului de Miniştri mi-a spus că sfârşitul 
precipitat al campaniei din Abisinia şi complicaţiile ce decurg din ele, au dovedit 
câtă dreptate a avut Turcia, ridicând acum problema reînarmării Strâmtorilor.  

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Cap Martin. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 237–238 

521 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, DIMITRIE GHIKA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 841-12a, din 18 mai 1936 
Înreg. la nr. 2 858, din 23 mai 1936 

Domnule Ministru, 

Ultimele împrejurări care au zguduit echilibrul precar al Europei au pus în 
evidenţă, pretutindeni, rolul Micii Înţelegeri şi, în acelaşi timp, coeziunea şi 
eficienţa acţiunii comune a statelor compunând această grupare. 

În Belgia, în cursul săptămânilor de îngrijorare care au urmat loviturii 
germane din 7 martie, manifestaţiile acestei acţiuni precum şi deciziile luate de cele 
trei guverne, în deplină armonie şi în conformitate cu linia politică comună luată şi 
menţinută de când s-a constituit blocul Micii Înţelegeri, au fost relatate de presa 
belgiană fără comentarii speciale, dar cu o nuanţă nouă, de interes, dacă nu de 
simpatie formală; la fel, în cercurile politice belgiene, am constat o atitudine 
analogă, care reprezintă un progres real faţă de sentimentele – până azi făţişe sau 
ţinute ascunse – defavorabile grupării Micii Înţelegeri. 

O atare rezervă ostilă era întemeiată pe motive mai mult sau mai puţin 
valabile: în primul rând, un resimţământ neformulat, ca un fel de reflex în adâncul 
subconştientului, împotriva Iugoslaviei, considerată a fi ca naţiunea vinovată de 
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declanşarea războiului catastrofic, de care Belgia a fost întâia şi inocenta victimă, 
acest resimţământ fiind resimţit prin tot ceea ce se află despre dezvoltarea politicii 
interne iugoslave, regimul de contrângere impus croaţilor catolici, suspendarea 
vieţii parlamentare normale la Belgrad, şi, în sfârşit, asasinarea regelui Alexandru, 
care a pus în lumină crudă activitatea asociaţiilor politice secrete, care sunt plaga 
Balcanilor şi fac parte integrantă din temperamentul populaţiilor din aceste regiuni 
orientale. Ultimele informaţii primite aici din Belgrad, despre adânca iritare 
provocată acolo împotriva Guvernului francez, prin defăşurarea procesului din Aix 
(pe motivul că asasinii croaţi au fost trataţi de către autorităţile franceze cu o 
moderaţie de neiertat), au dat prilejul de a se reînnoi în cercurile belgiene 
laitmotivul atât de des auzit aici, că iugoslavii n-ar trebui să se mire de tratamentul 
cuviincios acordat asasinilor Regelui Alexandru, când la Sarajevo, în grădina 
publică, s-a pus o statuie în cinstea celui care a omorât pe Arhiducele Franz Ferdinand. 

Un al doilea motiv de iritare în contra Micii Înţelegeri trebuie căutat pe 
terenul Societăţii Naţiunilor. Bărbaţii politici belgieni au fost adânc amărâţi că 
Belgia n-a primit la Geneva un sediu permanent327 în Consiliul Societăţii Naţiunilor; şi 
faptul că că Mica Înţelegere, prin rulament între cele trei state din grupare, deţine, 
în fapt, această permanenţă în Consiliu, constituie pentru mulţi belgieni, un motiv 
de amărăciune permanentă; am constatat această stare sufletească în mai multe 
rânduri, la domnul Hymans, care, în calitate de ministru al Afacerilor Străine, atâta 
timp cât a fost şi rămâne printre corifeii din Geneva, cel mai devotat şi mai 
combativ pentru mistica Societăţii Naţiunilor. 

Şi deoarece mi-a venit să menţionez pe domnul Hymans, sunt de semnalat la 
acest bărbat de stat, când vine vorba de Mica Înţelegere, anumite reacţii puţin 
binevoitoare, izvorând din susceptibilităţi personale: domnul Hymans, care nu 
personifică modestia şi care este foarte convins de superioritatea calităţilor sale 
(trebuie recunoscut că Domnia Sa a ţinut aici scena politică cu autoritate şi nimeni 
nu uită că dânsul este redactorul vestitului răspuns dat Germaniei în august 1914), 
domnul Hymans a primit cu nemulţumire modul cum domnul Beneš ocupa scena 
din Geneva şi atrăgea atenţia publicului, în detrimentul celorlalţi actori. Se înţelege 
că o atare sensibilitate, de ordin inferior, dar omenesc, s-a agravat când Excelenţa 
Voastră a luat primul loc la Geneva, aşa încât Mica Înţelegere n-a încetat de a 
arunca o umbră pe soarele domnul Hymans. 

Lăsând la o parte aceste consideraţii cam meschine, domnul Hymans şi 
domnul Jaspar sunt dispuşi a considera, pe terenul politicii internaţionale, că 
Cehoslovacia, prin graniţele sale şi întreaga sa configuraţie geografică, cu un vecin 
atât de ameninţător ca germanul (fără a socoti Polonia) este, în armătura Micii 
Înţelegeri, mai mult un element fără slăbiciune, cu riscul, prin punerea în acţiune a 
solidarităţii grupării, de un război care, dat fiind valoarea mijloacelor Micii 
Înţelegeri, ar fi un război general catastrofic. 
                                 

327 Este vorba despre un loc permanent în cadrul Consiliului Societăţii Naţiunilor. 
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Colegul nostru Slavik aude în fiecare zi proorociri funebre despre soarta 
Cehoslovaciei, şi reacţiile sale n-au reuşit să convingă că realitatea nu corespunde 
cu aceste previziuni fatale. 

Intrarea socialiştilor în guvern a îndreptat puţin această stare de lucruri, căci 
domnii Vander Velde, De Man, Spaak, au avut totdeauna simpatii pentru politica 
democrată a statului cehoslovac şi păstrează relaţii cordiale cu oamenii politici din 
tabăra socialistă din Praga. De aceea, domnul Slavik a regăsit, după formarea 
echipei van Zeeland, un credit de prietenie printre miniştrii din aripa stângă în 
Cabinetul actual, aşa încât, din această parte a Guvernului, Mica Înţelegere capătă 
informaţii interesante, chiar dacă sunt tendenţioase. Deci, un progres de înregistrat 
pentru Mica Înţelegere, dar limitat, până acum, pe terenul „informaţiilor şi 
observaţiilor”. 

Cu toate că faptul că [sic!] Prinţul Regent, fost elev la Oxford, este considerat 
cu simpatie în Anglia, poate fi socotit la activul Iugoslaviei aici, din pricina 
sentimentelor cercurilor oficiale belgiene faţă de Anglia, totuşi este cert că 
Iugoslavia rămâne împovărată cu un handicap greu, din pricina relaţiilor sale cu 
Italia; aici, ca pretutindeni, a fost apreciată moderaţia arătată de Guvernul iugoslav 
la Geneva, după asasinarea Regelui Alexandru; dar persistă neîncrederea 
neformulată şi o pornire de a considera ca adevărate toate informaţiile defavorabile 
publicate împotriva Iugoslaviei, printre care, cea mai crezută, este aceea care arată 
că Guvernul iugoslav se simte atras spre Berlin şi dispus a asculta ce i se şopteşte 
din Germania, cu sprijinul elementelor din Rusia ţaristă rămase în Serbia şi 
dispunând de o mare influenţă în cercurile politice din Belgrad şi până la Curtea 
Regală. Carenţa aproape totală a bunului general Pecić, ministrul Iugoslaviei până 
anul trecut lipsind de la post în fiecare moment şi arătându-se numai pe 
hipodromuri, la ghişeul pariului mutual, nu era menită să îndrepte această situaţie 
defavorabilă. Domnul Kassidolatz fusese bine primit şi apreciat prin calităţile sale 
de diplomat occidental plin de tact şi priceput; să sperăm că Guvernul iugoslav îi 
va da aici un succesor bine ales, ca Mica Înţelegere să fie în măsură la Bruxelles de 
a beneficia de o trinitate de sforţări diplomatice bine îndrumate. 

Excelenţa Voastră ştie că în chestiunea Restauraţiei Habsburgilor, majoritatea 
oamenilor politici belgieni nu aprobă atitudinea proclamată de Mica Înţelegere: 
cercurile universitare din Louvain, unde Arhiducele a urmat studiile sale, sunt 
câştigaţi la suirea pe tron a tânărului Otto, considerată ca un mijloc logic şi eficace 
de a se opune la politica Germaniei; argumentele contrare – şi n-am lipsit nici un 
prilej a le exprima – nu reuşesc să fie persuasive: pentru domnul Hymans, 
reîntoarcerea Arhiducelui la Viena ca suveran, reprezintă singurul scut în contra 
Anschluss-ului. Cu toate că acest punct de vedere – simplist până la naivitate 
copilărescă – poate să fie periculos pentru viaţa Arhiducelui şi pentru prestigiul 
principiului monarhic (când se cunoaşte apatia şi indiferenţa firii austriecilor), dar 
şi pentru soarta păcii Europei, în favoarea căreia spiritele aici sunt mult prea 
dispuse să primească toate laşităţile şi toate poziţiile remisive faţă de Germania, nu 
încape îndoială că, fără a vorbi de aristocraţia urbană şi rurală belgiană, curentul 
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general în Belgia este în favoarea restăurării monarhiei cu Arhiducele Otto în 
Austria. Totuşi, în convorbirile mele pe această temă, am constatat în ultimele 
săptămâni o oarecare regresie printre credincioşii în panaceea Habsburgilor, şi 
domnul Japsar, spre pildă, acum că se retrage din viaţa politică activă şi a avut 
recente contacte mai dese la Paris, cu prilejul unui ciclu de conferinţe, cu oamenii 
politici francezi şi personalităţi din Quai d’Orsay, mi s-a părut mai puţin hotărât 
decât când era ministru al Afacerilor Străine în ultimul Cabinet Broqueville. 

Ca concluzie, am observat că, de când s-a văzut în plină lumină manifestaţiile 
de slăbiciune, de nepregătire şi de nehotărâre, atât în Mediterana, cât şi la Geneva, 
din partea Guvernului britanic, oamenii politici din Belgia, până ieri admiratori fără 
rezerve ai Angliei şi astăzi dezorientaţi şi îngrijoraţi pentru mâine se arată foarte 
impresionaţi de linia politică hotărâtă şi invariabilă a Micii Înţelegeri, precum şi de 
acţiunea sa, aşa cum se manifestă. În acest sens, ultimele adunări din Belgrad, 
precum şi modul cum Antanta balcanică se potriveşte cu programul Micii 
Înţelegeri, punând la o parte în acest Orient atât de zguduit de istoria Europei, 
posibilităţile de conflicte sau fricţiuni primejdioase, au reţinut aici nu numai atenţia 
ziarelor, dar şi aceea a cercurilor politice, care recunosc că blocul Micii Înţelegeri 
reprezintă o forţă bine în mână şi hotărâtă, în contrast penibil cu săltările isterice şi 
fără ţintă ale guvernelor de pretutindeni. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Ghika 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 28, f. 274–279 

522 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA LONDRA, DIMITRIE BUZDUGAN, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 018, din 19 mai 1936, ora 18.20 
Înreg. la nr. 27 811, din 20 mai 1936 

În legătură cu întrunirea Cabinetului britanic de ieri, ţinută pentru a asculta 
expunerea domnului Eden asupra conversaţiilor avute la Geneva şi Paris, sunt 
informat că Guvernul englez nu va face nici un demers pentru ridicarea sancţiunilor 
şi că se speră că ele vor putea să dispară încetul cu încetul, pe măsură ce ţările 
sancţioniste se vor retrage din blocul format la Geneva împotriva politicii italiene 
în Abisinia. 
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Mi se afirmă chiar că în favoarea acestei politici de eroziune a sancţiunilor, 
domnul Eden ar fi găsit la Paris toată simpatia cercurilor viitorului guvern francez, 
domnul Leon Blum neputând nici el să pledeze ridicarea sancţiunilor fără motiv 
serios. În caz când acest sistem de lentă dispariţie a sancţiunilor nu se va dovedi 
eficace, se crede aici că acestea ar putea dura încă câtva timp afară numai dacă o 
schimbare importantă n-ar surveni în raporturile cu Germania, care să necesite o 
urgentă lichidare a fricţiunilor cu Italia. 

Mi se spune că reacţia membrilor Cabinetului la raportul făcut de domnul 
Eden a fost mai mult de apatie şi că singura grijă arătată a fost de a nu se pune 
Guvernul într-o situaţie dificilă printr-o ridicare a sancţiunilor în acest moment 
când autoritatea sa este în scădere. 

Pe de altă parte, cercurile politice şi parlamentare se arată dezamăgite de 
expunerea făcută de domnul Eden ieri în Camera Comunelor. Se credea, într-
adevăr, că la întoarcerea sa, ministrul Afacerilor Străine va da Camerei Comune 
unele lămuri asupra politicii Guvernului în chestiunea sancţiunilor. Domnul Eden 
însă s-a mărginit în declaraţiile sale, arătând că nota de protest adresată de 
Guvernul italian Societăţii Naţiunilor, după care firmele engleze ar fi procurat 
armatelor abisiniene muniţii şi gloanţe dum-dum, avea la bază să introducă o 
manoperă menită a arunca discreditare asupra Guvernului britanic. 

Buzdugan 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Cap Martin. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 86–87 

523 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 659, din 19 mai 1936, ora 19.48 
Înreg. la nr. 27 813, din 20 mai 1936 
Strict confidenţial. 

Fostul ambasador al Statelor Unite în Turcia, generalul Sherrill, care trece a fi 
în bunele graţii ale lui Mussolini şi vede, deci, din când în când, pe acesta, a 
comunicat colegului meu turc că Ducele, nu demult, i-ar fi spus: „Acum că am 
lichidat diferendul cu Abisinia, nu va trece nici un an pentru a termina o bună dată 
şi cu Iugoslavia. În ziua când voi avea 1 500 de avioane moderne de bombardament, şi 
se lucrează intens în uzinele noastre pentru a atinge cât mai curând această cifră, 
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răfuiala nu va fi departe. Sunt sigur, de altfel, că în haosul de azi, care este locul 
foştilor aliaţi, şi datorită şi propagandei sovietice care destramă, lent, dar sigur, 
totul, nimeni nu va sta în calea Italiei, menirea ei istorică care fatal şi logic o 
împinge înspre Dunăre şi prin Balcani”. 

Dacă ştirea corespunde întocmai adevărului, indiscreţia sus-zisului ambasador ar 
fi datorată amintirii recunoscătoare ce el [o] poartă vie şi azi memoriei Regelui 
Alexandru, care îl onora cu prietenia sa, căci, din câte aflu din sursă iugoslavă, 
numitul nu poate fi socotit o clipă ca agent provocator. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Cap Martin. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 396–397 

524 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 553, din 19 mai 1936, ora 22.23 
Înreg. la nr. 27 816, din 20 mai 1936 

„Journal de Moscou” de azi se ocupă în editorial de ultima sesiune a 
Consiliului Societăţii Naţiunilor, care „desigur nu a deschis căi pentru ca Societatea 
Naţiunilor să poată ieşi din marea ei criză actuală”. Niciuna din ţările direct 
interesate n-a făcut o propunere concretă care, chiar respinsă, ar fi dat un nou elan 
luptei pentru pace. Nici Marea Britanie, nici Franţa, ţări imediat vecine şi cu 
mijloace de acţiune cele mai eficace, nu au propus nimic contra unui învingător ce 
a pierdut orice simţ al măsurii. Domnul Eden nu recunoaşte că singura măsură 
eficace în conflictul etiopian ar fi fost închiderea Canalului de Suez. Rămâi uimit 
că Anglia nu a propus de la începutul conflictului nici măcar de data aceasta o 
astfel de măsură, care ar fi fost, desigur, susţinută de numeroşi membri ai 
Consiliului dacă propunerea ar fi fost făcută într-o formă hotărâtă cu voinţa de a 
merge mai departe până şi la blocus. Chiar dacă unanimitatea nu s-ar fi obţinut, 
valoarea de principiu [a] unei astfel de propuneri ar fi fost enormă. În loc de 
aceasta, Marea Britanie părea voi a se înţelege separat cu un alt violator al Pactului: 
Germania. Încurajând Anschluss-ul, fie chiar păstrând tăcere asupra problemei, şi 
menajând pe Hitler în celelalte întreprinderi ale sale, unele cercuri engleze 
nădăjduiau a obţine sprijinul Germaniei contra Italiei. Vizita lordului Halifax la 
Berlin, dacă ar avea loc înainte ca Germania să fi răspuns la chestionar, ar echivala 
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cu retragerea chestionarului de către Anglia. Este cu neputinţă ca Franţa să sprijine 
o astfel de politică, şi fără Franţa, Anglia nu poate nimic contra Italiei. Politica 
nehotărâtă a Angliei se întoarce contra ei, căci în faţa unei apropieri anglo-germane 
ţările ameninţate de pericolul german se vor deturna de Anglia şi se vor apropia, fie 
chiar şi de Italia. Sprijinul german în lupta contra păcii şi a securităţii importă însă, 
în primul rând, a pune stavilă veleităţilor de agresiune germane. Anglia, a cărei 
politică de după război, adeseori mioapă, a deservit propriile ei interese, se găseşte 
astăzi în faţa riscului unei erori cu consecinţe cele mai grave pentru ea. 

Ciuntu 
[Note marginale:] 
MSR ; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Cap Martin. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 4, f. 139–140 

525 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

Geneva 
R. nr. 373, din 19 mai 1936 

Domnule Ministru, 

A 92-a sesiune ordinară a Consiliului, deschisă la 12 mai, la Geneva, sub 
preşedinţia reprezentantului britanic, domnul Eden, a fost una din cele mai scurte: 
la 13 mai, şi-a suspendat lucrările, amânându-se în continuare pentru data de 16 
iunie. Din cele 18 chestiuni ce figurau în ordinea de zi, numai două erau de o mare 
importanţă: conflictul italo-etiopian şi denunţarea unilaterală a Tratatatului de la 
Locarno; celelalte erau lucrări curente, care nu implicau lungi dezbateri. Din cele 
două mari chestiuni, una a fost amânată pur şi simplu, iar cealaltă, amânată şi ea, a 
dus Consiliul în cel mai greu impas, cu ameninţarea retagerii din Societate a încă 
unei mari puteri europene. 

În zilele care au precedat deschiderea sesiunii Consiliului, a avut loc la 
Geneva o intensă activitate diplomatică, căşunată, mai ales, de evenimentele acelei 
săptămâni care se precipitaseră cu un ritm din ce în ce mai accelerat: victoriile 
militare italiene, fuga Negusului, intrarea mareşalului Badoglio în Addis Abeba, 
discursul lui Mussolini, declaraţia de anexare a Etiopiei şi proclamarea Regelui 
Italiei ca împărat al Etiopiei. Aceste fapte împlinite puneau nu numai Consiliul, dar 
pe toţi membrii Societăţii Naţiunilor în faţa celor mai grave probleme care privesc 
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existenţa însăşi a Societăţii. Miniştrii de Afaceri Străine ai puterilor zise neutre şi 
anume, Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Olanda, Elveţia, la care s-a 
adăugat şi reprezentantul Spaniei, domnul Madariaga, s-au întrunit aici încă de la 8 
şi 9 mai spre a conferi asupra situaţiei. Aveau de decis chestiuni care priveau 
reprezentanţa lor ulterioară în Consiliu, dar, mai ales, asupra atitudinii lor faţă de 
situaţia creată prin actul unui membru al Societăţii care proclamase în mod 
unilateral suprimarea unui alt membru. În preajma deschiderii sesiunii, oricare ar fi 
fost părerile unora sau altora asupra evenimentelor, se generalizase opinia că 
prudenţa cerea ca o soluţie să nu intervină imediat în cursul acestei sesiuni, şi 
problema să rămână întreagă până ce, în dezorientarea şi şovăielile constatate, se va 
fi găsit o soluţie de conciliere. Soluţie grea, dacă nu imposibil de găsit în prezenţa 
acestei dileme: de o parte, Consiliul care nu putea admite faptul împlinit al 
suprimării prin decret italian a Etiopiei, de alta Italia victorioasă, care nu putea 
primi, pentru prestigiul ei, ca un act ce privea ca definitiv să fie pus în discuţie. 
Conflictul, ce era latent, în această situaţie nu se putea să nu izbucnească. Şi a 
izbucnit încă de la prima întrunire, în şedinţa privată a Consiliului. În afară de 
dificultatea problemei, timpul fusese prea scurt pentru o preparare diplomatică 
eficace; nu pare să se fi făcut demersuri mai insistente în sensul concilierii şi 
amânării pur şi simplu pe lângă delegaţia italiană, cum nu pare ca aceasta, în starea 
de spirit creată de victorie, să fi fost animată de un spirit prea conciliant: era o 
ocazie prea strălucită ca fascismul imperialist să dea o nouă lovitură Societăţii 
Naţiunilor. Numai Guvernul francez ar fi putut avea oarecare influenţă asupra 
deciziei delegaţiei italiene, dar, precum ştiţi, Guvernul francez, la primirea 
notificării de anexare a Etiopiei, a făcut nu numai cele mai exprese rezerve asupra 
regularităţii şi oportunităţii gestului italian, dar o critică echivalând cu un aspru 
rechizitoriu. 

I) Conflictul italo-etiopian înaintea Consiliului 

Şedinţa privată din după amiaza zilei de 11 mai s-a deschis într-o atmosferă 
neclarificată. Chiar de la discuţia ordinii de zi, coflictul latent s-a manifestat. 
Baronul Aloisi, anunţând că trebuie să facă o declaraţie cu privire la înscrierea 
ordinii de zi a sesiunii, preşedintele Eden, care nu putea face altfel, a invitat imediat 
pe reprezentantul Etiopiei să ia loc la masa Consiliului. Atunci, reprezentantul Italiei, a 
făcut declaraţia următoare: „Am onoarea să declar că delegaţia italiană nu poate 
admite prezenţa la masa Consiliului a aşa-zisului delegat etiopian. Nu mai există, 
într-adevăr, nicio aparenţă de organizare a unui stat etiopian. Singura suveranitate 
existând în Etiopia este aceea a Italiei. Orice discuţie asupra unui diferend italo-
etiopian ar fi, prin urmare, fără obiect. Mă văd, deci, în obligaţia de a nu participa 
la asemenea discuţie”. După această declaraţie, baronul Aloisi s-a ridicat de la locul 
său şi a părăsit sala Consiliului. 

Reprezentantul Etiopiei, domnul Wolde Maryam, a declarat atunci că Etiopia, 
membră a Societăţii Naţiunilor este nu autorul, ci victima unei agresiuni. Etiopia n-a 
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violat nici legile, nici regulile internaţionale. A fost năvălită de un membru al 
Societăţii: nu ei îi revine să se dea la o parte, căci rămâne strâns legată de 
Societatea Naţiunilor. Preşedintele Eden a cerut apoi părerea membrilor Consiliului 
asupra acestei chestiuni de procedură, anume dacă chestiunea trebuie să continuie a 
figura la ordinea zilei; părerea sa e în sensul pronunţa afirmativ. Nici un membru, 
neexprimând o părere contrarie, chestiunea a fost menţinută la ordinea de zi. E de 
notat că în şedinţa publică ce a urmat după şedinţa privată, reprezentantul Italiei 
şi-a reluat locul său în Consiliu, unde avea să raporteze asupra câtorva chestiuni. 

Chestiunea nu putea rămâne asupra acestui echivoc. Cum toţi membrii 
Consiliului erau de părere că un examen al afacerii nu era cu putinţă în timpul 
acestei sesiuni, trebuia preparată o rezoluţie de amânare. Neutrii, în întrunirile lor, 
meditaseră asupra chestiunii şi aveau proiectul lor. În aceeaşi seară, la ora 10.00, 
membrii Consiliului, cu excepţia părţilor, au fost convocaţi în întrunire secretă, la 
locuinţa secretarului general, Avenol. La această şedinţă a participat pentru 
România, personal, Excelenţa Voastră. Proiectul asupra căruia membrii Consiliului 
au căzut de acord trebuia prezentat în şedinţă publică a doua zi, 12 mai, după 
amiază. Rezoluţia nu e o simplă rezoluţie de amânare; în felul implicit obişnuit şi 
actele Consiliului, conţine trei puncte a căror importanţă nu a scăpat nimănui şi, cu 
atât mai puţin Guvernului italian, care a tras imediat consecinţele din această 
poziţie luată de Consiliu: 

a) Se reamintesc constatările făcute şi deciziile luate în conflictul italian în 
sânul Societăţii, de la 3 octombrie 1935. Cu alte cuvinte, subzistă 
constatarea că Italia a fost agresoare şi că ei i s-au aplicat sancţiuni, ca 
consecinţă a agresiunii; 

b) Un termen e necesar pentru ca membrii Societăţii să examineze situaţia 
creată de gravele iniţiative luate de Guvernul italian. Deci, gestul 
unilateral al Italiei – calificat de „grave măsuri” – nu poate fi admis şi 
interimat tale quale; 

c) Amânând deliberările pentru 16 iunie, Consiliul consideră „că în 
aşteptare nu e locul să se modifice măsurile luate împreună de membrii 
Societăţii Naţiunilor”. Deci, sancţiunile vor continua. 

În dimineaţa zilei de 12 mai, textul rezoluţiei fiind comunicat de preşedintele 
Consiliului reprezentantului Italiei, acesta l-a transmis Guvernului său. Reacţia a 
fost imediată. 

La amiază, baronul Aloisi a vizitat pe secretarul general, domnul Avenol, ca 
să-l informeze că a primit ordinul să părăsească imediat Geneva, împreună cu 
delegaţia sa. Domnul Avenol i-a răspuns că nu era în măsură să-l satisfacă: 
instrucţiunile ce a primit erau cu totul sumare, şi, în ceea ce-l priveşte, se 
mărgineşte să se conformeze. În după amiaza zilei de 12 mai, întreaga delegaţie 
italiană a părăsit efectiv Geneva, aşa că, la şedinţa ulterioară a Consiliului n-a mai 
asistat nici un delegat italian. Cunoaşteţi răsunetul acestei plecări şi interpretările ce 
i se dau. Conflictul este acum acut între Guvernul italian şi Consiliu şi sunt 
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probabilităţi (în măsura în care se pot face pronosticuri într-o materie depinzând de 
nenumărate împrejurări viitoare) ca Italia să se retragă din Societatea Naţiunilor. 

În şedinţa publică de la 12 mai, după amiază, Consiliul a aprobat în 
unanimitate rezoluţia cu oarecare rezerve şi abstenţiuni. Delegatul etiopian a cerut 
din nou aplicarea integrală a articolului 16, arătând că momentul e tragic pentru 
Etiopia şi hotărâtor pentru viitorul şi existenţa însăşi a Societăţii Naţiunilor. 
Delegatul Argentinei, acceptând rezoluţia, a făcut rezerve asupra amânării discuţiei 
fondului. Delegatul chilian, domnul Rivas Vicuna, s-a abţinut de la vot asupra 
părţii din rezoluţie care vizează menţinerea sancţiunilor, Guvernul său fiind de 
opinie că, războiul fiind sfârşit, acelea nu ar mai avea obiect; ridicarea lor se 
impune, deci, şi ar contribui la atenuarea crizei economice şi politice de care suferă 
lumea. Domnul Zaldubinde, reprezentantul Ecuadorului, s-a abţinut, de asemenea, 
a vota acelaşi pasaj din rezoluţie, odată ce Guvernul său, în suveranitatea sa, a 
decis ridicarea sancţiunilor faţă de Italia. 

II. Tratatul de la Locarno şi denunţarea unilaterală a Germaniei 

Chestiunea era înscrisă la ordinea de zi a sesiunii ordinare încă de la sfârşitul 
sesiunii extraordinare de la Londra. De atunci, soluţia afacerii nu a înaintat deloc. 
Ultimul act fusese trimiterea unui chestionar din partea Guvernului britanic pentru 
ca Guvernul german să precizeze oarecare puncte din faimosul său memorandum. 
Până la întrunirea reprezentanţilor puterilor locarniene aici, răspunsul german la 
întrebările britanice nu sosise încă. De altfel, chestionarul nu fusese remis la Berlin 
decât cu puţine zile înainte de deschiderea sesiunii. Şi în această afacere amânarea 
se impunea. Se răspândise zvonul, în ziua deschiderii sesiunii, după refuzul 
baronului Aloisi de a participa la lucrările Consiliului alături de reprezentantul 
Etiopiei, că domnul Eden refuzase să discute cu reprezentantul Italiei în conferinţa 
puterilor locarniene. Zvon absurd, care a fost îndată dezminţit. De fapt, puterile 
locarniene trebuiau să se întrunească în după amiaza zilei de marţi, 12 mai. Dar 
baronul Aloisi primise la amiază ordinul să părăsească Geneva, aşa că nu a putut 
lua parte la acea întrunire. În şedinţa privată de la 13 mai, preşedintele Eden a adus 
la cunoştinţă Consiliului că puterile principal interesate doresc că chestiunea să fie 
amânată pentru sesiunea din iunie. S-a decis în acest sens. 

III. Celelalte chestiuni la ordinea zilei 

Odată amânate principalele chestiuni, rămâneau chestiunile curente. Acestea 
erau: 

1) Compunerea Consiliului 
Consiliul a discutat raportul Comitetului însărcinat cu studierea compunerii 

Consiliului (doc. A. 9.1936.V). După cum am comunicat Excelenţei Voastre prin 
raportul meu nr. 338328, din 1 mai a.c., acest Comitet a recomandat o soluţie 
                                 

328 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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provizorie după care numărul locurilor nepermanente în Consiliul s-ar ridica de la 9 
la 11, pentru o perioadă limitată, începând de la alegerile din 1936 (membrii 
Comitetului nu s-au putut pune de acord asupra duratei mandatului, majoritatea 
preconizând trei ani, iar restul un an). Unul din aceste locuri ar trebui atribuit unui 
stat asiatic (China), iar celălalt unuia din statele europene negrupate. 

Primul a luat cuvântul domnul Vasconcellos, reprezentantul Portugaliei, care, 
atrâgând atenţia Consiliului asupra faptului că, dacă se adoptă o perioadă de trei 
ani, rândul unuia din statele negrupate ar veni la un interval de 42 de ani, a fost de 
părere că durata mandatului ar trebui să fie mai redusă. Domnia Sa a insistat asupra 
faptului că este vorba de o soluţie provizorie şi că nu s-a gândit vreodată să vadă 
membrii Consiliului împărţiţi în permanenţi, semipermanenţi, temporari sau cu 
mandat anual. 

Reprezentantul Turciei, domnul Rüstü Aras, a cerut ca locurile să fie create 
pentru o durată de trei ani. 

Domnul ministru Titulescu, considerând că soluţia este provizorie, a fost de 
părere ca durata mandatului să fie de un an. 

Reprezentantul URSS, domnul Litvinov, a propus o soluţie tranzacţională: 
mandat de trei ani pentru China şi un an pentru statele negrupate. 

Toţi oratorii s-au declarat de acord pentru atribuirea unui loc Chinei. 
Consiliul nefiind chemat să ia o hotărâre definitivă, raportul Comitetului 

pentru studierea consiliului însoţit de raportul raportorului şi observaţiile făcute, au 
fost trimise Adunării, care va decide. 

2) Raportul Comitetului Financiar 
Comitetul Financiar a prezentat raportul său anual (doc. C. 206. M. 128.1936.II.A) 

asupra situaţiei financiare a Austriei, Bulgariei şi Ungariei, cât şi unele informaţii 
asupra Estoniei. Raportul constată ameliorarea situaţiei bugetare în Austria şi 
Ungaria. Situaţia Bulgariei este mai precară din cauza deficitelor importante înregistrate 
în ultimii ani. Exerciţiul în curs se va solda cu un deficit. Adoptând acest raport, 
Consiliul şi-a însuşit recomandările formulate de Comitetul Financiar relativ la: 

a) Suspendarea pe anul financiar în curs a amortizării bonurilor de tezaur 
emise de Guvernul bulgar; 

b) Amânarea vărsămintelor către Banca Naţională bulgară de către 
Guvernul bulgar a beneficiilor rezultând din punerea în circulaţie a 
monedelor divizionare în cursul anilor 1931-1934; 

c) Necesitatea stabilirii unui raport asupra metodelor care ar permite cea 
mai întinsă comparabilitate a statisticilor financiare. (…) 

La ordinea de zi a sesiunii de la 16 iunie au fost înscrise următoarele chestiuni: 
1) Diferendul italo-etiopian; 
2) Tratatul de la Locarno şi denunţarea unilaterală a Germaniei; 
3) Raportul asupra lucrărilor Comisiei consultative în materie de sclavaj 

(sesiunea extraordinară). 
4) Stabilirea asirienilor în Irak. 
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Procesele verbale ale sesiunii trecute se vor trimite de îndată ce vor fi publicate. 
Primiţi, vă rog, domnul ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Antoniade 

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 25, f. 71–72 

526 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 660, din 20 mai 1936, ora 14.50 
Înreg. la nr. 28 043, din 21 mai 1936 

Am avut ieri o lungă convorbire cu P. Laval. Am pus nenumărate întrebări. 
Rezum răspunsul. 

Din punctul de vedere intern: 
„Desigur, deplor rezultatul alegerilor. Cetăţeanul a votat, deşi net orientat 

spre stânga, nu ca comunist sau măcar ca socialist extremist, ci ca om nemulţumit 
şi necăjit de greutăţile vremurilor care i-au stricat şi obiceiurile şi socotelile 
personale. Da, a fost [o] clipă de panică după alegeri. Azi a revenit, şi, în public, îşi 
face drum ciudat curiozitatea de a vedea ce va fi şi această experienţă încă 
neîncercată până astăzi. De asemenea, este prematur a critica cât şi a duce anticipat 
o campanie; în Franţa, opinia publică se manifestă ea singură, şi un curent ostil îşi 
face drum repede şi irezistibil. Senatul ocoleşte să fie potrivnic din principiu, dar, 
des, opus în atitudine, va temporiza sau va face, finalmente, aşa cum vă simţi că 
este pulsul opiniei [publice]. Cât despre partidele reacţionare, care nu prea mă 
interesează, ele sunt politiceşte aproape inexistente în crezul maselor şi nu puţin se 
insistă la aceasta şi diviziunea lor pe care o vedem pretutindeni, unde dreapta nu 
are un şef unic. Comuniştii deţin astăzi cumpăna. Radicalii nu prea sunt uniţi nici 
ei. Cât despre raliarea pe care o încearcă Flandin, ea este dictată mai mult de 
oportunism şi în vederea dacă nu atât a unor profituri imediate, cât a speranţei unei 
succesiuni în caz de nereuşită [a] lui Léon Blum. Aceasta [e] fatal[ă] însă, deşi, fără 
a conveni că este la cheremul comuniştilor, va trebui să înfăptuiască de îndată, în 
parte barem, sus-zisele puncte principale ale programului socialist şi a[le] înţelegerii 
care a dat naştere Frontului Popular; dacă va căuta să edulcoreze programul, 
comuniştii îi vor da o clipă de pace. 

În ceea ce mă priveşte, aştept privind. Franţa însă nu ajungea în situaţia de 
astăzi dacă mi se admitea, aşa cum prevăzător cerusem, prorogarea pentru doi ani a 
Camerei”. 
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Punctul de vedere extern: 
„Blum va fi amical şi pricepător faţă de Mica Înţelegere. Va lucra, oarecum, 

intens cu Moscova fără a cădea însă în extrem, care este tendinţa datorată mai mult 
linguşirii decât [a] unei reale credinţe, a lui Herriot. Blum nu are, la drept vorbind, 
neîncredere în puterea Italiei ca să socotească [o] primejdie a căuta să o apropie de 
Franţa, dar are fobia regimurilor dictatoriale, genul fascist ori hitlerist, deci nu va 
căuta, de asemenea şi realmente, o apropiere de Germania, problemă care recunosc, 
este foarte grea astăzi. Despre Anglia nu vă vorbesc căci, contrar părerii multora 
cum [că], este punctul capital pentru o solidă politică externă a Franţei, Anglia este 
dătătoare, în general, numai de sfaturi atunci când nu este cu totul mioapă ca astăzi, 
nu ar trebui mult a o vedea apropiindu-se de Germania pentru o serie de motive din 
care resentimentele ei contra Italiei nu sunt din cele mai puţin importante. Ce ar fi 
de făcut? A nu pierde Italia. A nu neglija Germania. A uza de Soviete fără exces. A 
reface pe alte baze Societatea Naţiunilor, care a fost clădită pe nerealităţi atât 
politice, cât şi juridice. 

În ceea ce priveşte reproşul ce mi s-a făcut de unii că am alienat Franţei 
menajarea şi încrederea aliaţilor, este un fals; în abţinere neîncetată, dar nu puteam 
nici să târăsc Franţa oricând şi pentru orice, într-o aventură, când aliaţii s-ar fi 
mulţumit a privi, a da cel mult sfaturi sau a pretinde compensaţii. Cu cuminţenie 
sau teamă de mai rău, cred că ne vom strecura prin grelele clipe care ameniţă 
lumea. A mai face noi greşeli ar fi fatal, şi asta trebuie evitat”. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR ; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 398–401 

527 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 970, din 21 mai 1936, ora 00.50 
Înreg. la nr. 28 041, din 21 mai 1936 
Foarte urgent. Strict confidenţial. 

În urma discuţiilor ce a avut timp de două zile cu Marele Stat Major turc, 
colonelul de Stat Major, Rozin, mi-a făcut cunoscut următoarele: 

„1) Statul Major turc a declarat din primul moment că nu are nici o cunoştinţă 
despre angajamentele luate de Numan la Bucureşti sau despre cele luate de ministrul 
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Tevfik Rüstü Aras la Belgrad, în chestiunea rezolvării rezervelor înscrise în 
convenţia militară şi că, deci, aceste angajamente au fost luate fără un acord 
prealabil cu Statul Major turcesc329. 

2) Statul Major turc, prin reprezentantul său, generalul Asim, a declarat, de 
asemenea, şi întrebând ieri pe preşedintele Consiliului de Miniştri, Ismet Inönü, 
dacă Numan şi Tevfik Rüstü Aras au luat angajamentele în cauză cu asentimentul 
Guvernului turc, răspunsul primului ministru a fost că nu ştie nimic despre aceasta. 

3) Ca atare, Marele Stat Major turc declară că nu renunţă la vechiul său punct 
de vedere expus la Belgrad şi că nu înţelege să aducă nici un fel de modificare 
rezervelor formulate în Convenţie”. 

Cum nici Tevfik Rüstü Aras şi nici Numan nu sunt prezenţi aici, ceea ce mă 
împiedică de a le cere explicaţii asupra acestei surprinzătoare situaţii, rog binevoiţi 
a-mi da instrucţiuni. 

Colonelul Rozin va aştepta aici hotărârea pe care Excelenţa Voastră va 
binevoi a o lua de acord cu Marele Stat Major al nostru. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Paris, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 246–247 

528 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 973, din 21 mai 1936, ora 18.50 
Înreg. la nr. 28 047, din 22 mai 1936 

Într-o conversaţie, Karahan mi-a spus că nu cunoaşte punctul de vedere 
sovietic cu privire la viitoare Convenţie a Strâmtorilor. Crede însă că cererile 
Sovietelor la Conferinţa din Montreux nu vor fi diferite de cele susţinute în 1922 şi 
1923 la Conferinţa de la Lausanne şi care erau: deplina libertate a navigaţiei 
comerciale; închiderea permanentă a Strâmtorilor pentru vasele de război şi aviaţia 
militară, afară de ale Turciei. El consideră că regimul trecerii navelor de război va 
forma punctul principal al negocierilor. 

Ambasadorul URSS a amintit că, la Conferinţa de la Lausanne, România a 
fost contra tezei turco-ruse pentru că se temea de Soviete, iar Anglia a invocat 
interesele României şi Bulgariei pentru a se opune aceleiaşi teze. Astăzi, spune el, 
                                 

329 Vezi şi documentul nr. 19. 
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relaţiile sunt diferite. România, fiind prietenă cu Rusia şi Turcia, cererile Sovietelor 
n-ar putea să lezeze interesele ei. Chiar dacă România ar schimba politica actuală, a 
continuat Karahan, ea tot n-ar fi în stare să împiedice Rusia şi Turcia să închidă 
Strâmtorile. Am întrebat pe Karahan dacă Sovietele sunt de acord cu Turcia asupra 
unui punct de vedere comun. 

Mi-a răspuns că aşteaptă întoarcerea lui Tevfik Rüstü Aras spre a discuta în 
acest scop, ceea ce înseamnă că Rusia va căuta ca şi la Laussane să câştige Turcia 
pentru interesele ei. La întrebarea lui Karahan dacă România şi-a fixat atitudinea în 
vederea conferinţei, i-am răspuns că chestiunea se găseşte în... (lipsă în text). 

În cercurile diplomatice, se observă că, dacă Anglia menţine atitudinea ei de 
la Laussane în această materie, Conferinţa de la Montreux va fi, probabil, şi ea 
dominată de vechea controversă anglo-rusă. 

Aflu, pe de altă parte, că ministrul Afacerilor Străine turc a început pregătirile 
pentru elaborarea cererilor ce va prezenta la Montreux. Ministrul Afacerilor Străine 
interimar mi-a declarat că Ismet Inönü va supraveghea personal aceste lucrări. În ce 
priveşte Franţa, noul ei ambasador, Ponsot, mi-a spus că pleacă zilele acestea la Paris 
spre a lua parte la pregătirile franceze pentru conferinţă. El consideră că cererea 
Franţei, ca legătura ei maritimă cu România şi Rusia să rămână asigurată, prezintă 
dificultate, oricare ar fi regimul legal şi invers dacă Turcia s-ar afla în tabăra adversă ea 
ar fi în măsură să împiedice legătura, independent de regimul juridic stabilit. 

Filotti 
[Note marginale] 
MSR; Pr. Cons.; la Paris, la Hotel Ritz, domnului ministru Titulescu. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 248–250 

529 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERNA, MIHAIL BOERESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 861, din 21 mai 1936 
Înreg. la nr. 29 237, din 26 mai 1936 

Tot în chestia reluării relaţiilor diplomatice cu URSS. Întrunirile de la 
Fribourg şi Montreux. Rezoluţiile congresului Partidului Catolic şi declaraţiile 
domnului Motta. Convorbire cu domnul ministru Bonna330 

Domnule Ministru, 

Zilele acestea au avut loc la Fribourg, pe de o parte, la Montreux, pe de alta, 
două întruniri care denotă starea actuală de spirit cu privire la chestia sancţiunilor şi 
                                 

330 Vezi şi documentele nr. 50 şi 121. 
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a apărării naţionale şi apoi cu privire la activitatea ce extrema stângă o desfăşoară 
pentru reluarea relaţiilor cu URSS. Fiind dată importanţa acestor chestiuni, cred 
interesant să raportez Excelenţei Voastre, cu oarecare amănunte, cele ce s-au 
petrecut cu ocazia ziselor întruniri. 

La Fribourg, congresul Partidului Catolic elveţian s-a deschis sub preşedinţia 
consilierului naţional, domnul Nietlispach. După un discurs al domnului deputat 
Meile (directorul Târgului de mostre elveţian), care a atacat tendinţele de autarhie 
naţională, experienţele de economie dirijată şi monopolurile statului, când nu sunt 
justificate prin binele obştesc, a luat cuvântul domnul Motta, care a făcut 
următoarele interesante declaraţii: Domnia Sa a arătat schimbarea de ţinută a 
socialismului pe chestiunea apărării naţionale, subliniind faptul îmbucurător că, în 
prezent, poporul întreg este partizan al apărării naţionale. Elveţia, cu toate acestea, 
nu ar putea lega, pentru ca să zic aşa, problema apărării naţionale de anumite 
sentimente ostile în contra unor sisteme de guvernare străine, ci va trebui să se 
inspire în această problemă de interese pur naţionale. În momentul pericolului, noi 
va trebui să rămânem numai elveţieni şi nimic altceva. 

Domnul Motta a făcut apoi unele scurte observaţii asupra conflictului italo-
etiopian. Oratorul a declarat că trebuie să se felicite că sancţiunile militare n-au fost 
niciodată luate în considerare, căci ele ar fi condus, în chip fatal, la război 
european. Sancţiunile economice şi-au arătat, de asemenea, ineficienţa lor. Elveţia, 
în calitate de sediu al SN, nu este chemată să ia vreo iniţiativă. Pe de altă parte, este 
evident că agravarea sancţiunilor ar constitui o greşeală gravă şi că chiar menţinerea lor 
indefinită nu se mai poate, actualmente, apăra nici moral, nici politic şi nici din 
punct de vedere juridic. 

Domnul Motta a terminat, făcând aluzii la SN şi la necesitatea unei reforme. 
Congresul a adoptat apoi cu unanimitate următoarele două rezoluţii: 
„1) Congresul Partidului Popular Catolic din Elveţia sprijină întrutotul 

propunerile Consiliului Federal în vederea întăririi apărării naţionale, propoziţii 
dictate de grija de a apăra destinele poporului elveţian. 

Se ridică cu energie în contra oricărei tentative de a asocia proiectele militare 
cu revendicările în contra cărora poporul elveţian a luat o poziţie hotărâtă din 
momentul votului exprimat asupra iniţiativei de criză. Trebuie să se facă apel la 
spiritul de sacrificiu al tuturor păturilor sociale ale naţiunii pentru ca creditele 
militare extraordinare, necesare să fie acordate în timpul cel mai scurt”. 

2) A doua rezoluţie este concepută în termenii următori: 
„Congresul Partidului Popular Catolic din Elveţia se ridică cu energie în 

contra reluării relaţiilor diplomatice cu Rusia Sovietică, reluare care face obiectul 
unei noi campanii de propagandă. Se scoate în evidenţă faptul că primejdiile 
politice ce implică această reluare sunt mai mari ca în trecut din cauza situaţiei 
internaţionale. Congresul crede că Consiliul Federal şi majoritatea burgheză a 
Adunării Federale vor trage concluziile necesare din această stare de lucruri şi că 
vor păstra aceeaşi atitudine urmărită până în prezent, privitoare la această problemă”. 
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Prin aceste hotărâri, Congresul de la Fribourg a arătat răspicat spiritul ce 
domneşte în partidele burgheze, cu privire la apărarea naţională şi la eventuala 
reluare a relaţiilor cu URSS. 

La Montreux însă, unde cam în acelaşi timp s-a întrunit Comisia de gestiune 
a Consiliului naţional (una din numeroasele comisii parlamentare, în afară de aceea 
a Afacerilor Străine, propusă de liderul socialist, domnul Grimm, şi acceptată în 
ultima sesiune de Cameră, precum am raportat), socialiştii au desfăşurat o mare 
activitate şi sub preşedinţia socialistului Kaegi, comisia prin nouă voturi (numai trei 
contra), „s-a declarat în favoarea reluării relaţiilor diplomatice cu Rusia Sovietică”. 

Gravitatea acestei hotărâri rezidă în faptul că ea a fost luată în absenţa 
domnului Motta, care nici nu fusese consultat sau cel puţin avizat că această 
gingaşă chestiune va fi discutată de zisa comisie, care cunoaşte foarte bine părerea 
şefului Departamentului politic în această privinţă. 

Fireşte că această atitudine scandaloasă a unei comisii parlamentare faţă de 
domnul Motta a fost viu criticată şi condamnată la Palatul federal, unde însuşi 
domnul ministru Bonna (cu care m-am întreţinut prelung aseară la prânz, la Legaţia 
Italiei), mi-a spus textual: „Cela dépasse toutes les bornes, qu’une commission 
parlementaire aborde et tranche une question aussi grave, sans en aviser le Chef 
du Département compéntent, dont elle est tenue d’entendre les explications, sinon 
de prendre l’avis. On peut de là prévoir le rôle que voudra s’arroger à l’avenir la 
nouvelle commission parlementaire des Affaires Étrangères”. 

Şi, într-adevăr, din ce în ce mai clar, apare manevra socialistă de a impune pe 
viitor domnului Motta, prin acţiunea zisei comisii, ideile partidului cu privire la 
URSS. Ambasadorul francez îmi spunea aseară la acel prânz: „Cette commission 
sera la fin du pauvre Motta!”. Aceasta n-ar fi exclus, dacă Guvernul nu va reacţiona 
cu energie în contra acţiunii tot mai intensive a extremiştilor de a săpa autoritatea 
puterii executive şi a exponentului politicii externe, căruia vor sfârşi prin a-i 
impune recunoaşterea de jure a regimului sovietic prin restabilirea relaţiilor 
diplomatice. Ţin să reamintesc că, actualmente, au fost depuse pe biroul Consiliului 
Naţional trei moţiuni în vederea acestei restabiliri. Una emană de la comunistul 
Bodenmann, cealaltă de la socialistul bernez Rheinhardt, iar a treia de la unul din 
acoliţii domnului Dutweiller, deputatul Stäubli, din Zürich. Acesta din urmă, care 
înţelege să considere această problemă numai din punct de vedere economic, 
propune în plus să se fixeze şi condiţia ca niciunul din cele două state să nu 
intervină în afacerile interne ale celuilalt. Această condiţie, între paranteze fie zis, 
este destul de naivă deoarece principiul imixtiunii este o chestiune foarte limpede, 
dar aplicarea lui este subordonată bunei credinţe a celor două părţi! 

Aceste moţiuni vor fi, probabil, dezvoltate şi disputate în cursul sesiunii de 
iunie a Camerelor. Comisia se găsea în dreptul ei, emiţând o dorinţă cu privire la 
această chestiune. În schimb, a ieşit complet din atribuţiile sale într-o formă cu 
totul inadmisibilă, impietând asupra atribuţiilor Consiliului Federal, votând cu nouă 
voturi pentru şi trei contra, o rezoluţie favorabilă reluării relaţiilor cu URSS, precum 
am arătat mai sus. 
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Domnul Bonna, în cursul lungii noastre convorbiri sus-menţionate, mi-a spus 
că domnul Motta a şi sesizat Consiliul Federal de cele petrecute la Montreux „pour 
remettre les choses au point”. 

Tot Domnia Sa mi-a comunicat, „amicalement”, că ministrul Italiei, domnul 
Tamaro, a anunţat în mod oficial domnului Motta „anexarea Etiopiei”, despre care 
Consiliul Federal a „luat act” în şedinţa sa recentă. 

Reprezentantul Ducelui a adus un omagiu de gratitudine şefului Departamentului 
politic, pentru atitudinea sa la Geneva cu privire la chestia sancţiunilor. Această 
atitudine se poate rezuma astfel: Consiliul Federal menţine sentimentele sale privitoare 
la sancţiuni, ce delegatul Elveţiei, fără a părăsi rezerva impusă ca reprezentant al ţării 
ce este sediul SN, le-a făcut cunoscute la Geneva şi care sunt conforme cu ale celorlalte 
state neutre şi se pot exprima în două cuvinte: colaborare şi reformă. 

Fireşte că zvonurile (de origine străină) ce au circulat în ultimul timp prin 
presă, că s-ar pregăti „o ieşire masivă a neutrilor şi a Elveţiei din SN”, indicând o 
„nouă orientare contra Italiei”, sunt „du domaine de la plus pure et tendancieuse 
fantaisie”, mi-a afirmat tot domnul ministru Bonna. Dar, fireşte, că opinia ce 
predomină azi la Departamentul politic şi, deci, în guvern, este că „les sanctions 
n’ont plus de raison d’être”, după propriile cuvinte ale adjunctului domnului Motta. 

Concluzia ce reiese din toate cele ce preced şi, pe care am făcut-o şi într-un 
precedent raport, este că lupta, acum, este făţiş deschisă între partidele extremiste şi 
cele burgheze, având ca exponent răspunzător pe domnul Motta, pe chestia 
stabilirii relaţiilor oficiale cu Sovietele. Se poate, aproape cu siguranţă, prevedea că 
lupta începută în Comisiile parlamentare, se va da în faţa lumii, pe arena publică a 
Parlamentului, în sesiunea de vară a Camerelor Federale. 

Boerescu 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 53, f. 311–316 

530 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Geneva 
T.331 nr. 127, din 22 mai 1936, ora 12.30 
Înreg. la nr. 28 344, din 23 mai 1936 

Ca răspuns la telegramele dumneavoastră nr. 27 355332 şi 27 540333. 
                                 

331 Documentul a fost editat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 
p. 759–760. 

332 Vezi documentul nr. 515. 
333 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Rog a comunica lui Filotti pentru guverna lui persoană următoarele: 
„În chip spontan, Litvinov m-a pus la curent, la Geneva, cu chestiunea. 

Ministrul Ostrovski, dând o interpretare greşită schimbului nostru de note cu 
Turcia, a telegrafiat la Moscova că Turcia ne-a dat noi garanţii militare pentru 
toate fruntariile noastre. Litvinov a spus că el nu vede nici o obiecţie la 
asemenea noi garanţii între noi şi Turcia. Dar, date fiind angajamentele care 
leagă Turcia de Moscova, Ankara nu se putea angaja fără consimţământul 
prealabil al URSS. 

De aici demersul lui Karahan, care mi-a dat a înţelege că avea şi ca scop să 
constituie un avertisment împotriva libertăţilor pe care Turcia le-a luat faţă de 
Moscova. De îndată ce Litvinov a aflat că nu este vorba de noi garanţii militare, ci 
de obligaţia existentă a Turciei de a nu proceda la revizionism împotriva noastră, 
chestiunea a fost considerată ca în ordine. De altfel, aşa mi-a prezentat-o Litvinov. 
Nu este, dar, nevoie de alte demersuri. 

În ce priveşte observaţia ce v-a făcut ministrul Afacerilor Străine interimar, 
aprob întrutotul răpunsul pe care l-aţi dat. Pentru ca să poată aprecia şi el cât de util 
a fost schimbul acesta de note pentru împiedicarea precedentului din partea altor 
state, rog a-i atrage atenţia asupra Procesului-verbal al întrunirii Înţelegerii 
Balcanice de la Belgrad. Discutând între noi, miniştrii Afacerilor Străine ai statelor 
balcanice, ce condiţii ar trebui să punem Bulgariei în cazul când ne-ar cere, pe cale 
legală, revizuirea clauzelor militare din tratate, eu am spus colegilor mei: 
transformaţi constatările de fapt, din nota noastră către Turcia, în condiţii 
prealabile. Şi, efectiv, aşa s-a făcut. Procesul-verbal menţionează ca primă condiţie 
părăsirea revizionismului teritorial, ca a doua condiţie recunoaşterea că ieşirea la 
Marea Egee nu trebuie să comporte cedări de teritorii, ceea ce este numai o 
variantă a primei condiţii, iar a treia condiţie, aderarea Bulgariei la definiţia 
agresorului din Tratatele de la Locarno. 

Citind acest proces-verbal, Guvernul turc va realiza mai bine spiritul amical 
care a animat Guvernul român, dat fiind că Turcia este primul beneficiar al notei 
noastre. 

Asupra restului nu voiesc să insist atunci când nota de răspuns a Turciei are 
altă redactare decât aceea convenită între Numan bey şi mine pe textul „ne 
varietur”334 în mâinile însărcinatului cu afaceri din Bucureşti”. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 83, f. 267–269 

                                 
334 Să nu se schimbe (lat). 
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531 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Geneva 
T.335 nr. 128, din 22 mai 1936, ora 12.30 
Înreg. la nr. 28 345, din 23 mai 1936 
Strict confidenţial. 

Numai pentru Carol al II-lea şi preşedintele Consiliului de Miniştri. 
Am avut azi o lungă convorbire cu Flandin. El suferă din nou mult din cauza 

braţului stâng şi se prepară pentru a doua operaţie, la începutul lui iunie. Aşa fiind, 
el se consideră fericit că misiunea lui de ministru va lua sfârşit în curând. 

Flandin este preocupat de chestiunea Italiei. El mi-a spus: „Ai văzut, din nota 
ce ţi-am remis la Geneva, că ştiu cum să vorbesc Italiei. Totuşi, mă preocupă faptul 
că nimeni nu voieşte să negocieze, cât timp ele mai valorează ceva, părăsirea 
sancţiunilor contra unor avantaje concrete din partea Italiei. Litvinov are dreptate: 
sancţiunile se vor nărui, şi Italia nu va da nimic pentru aceasta”. 

Apoi Flandin mi-a spus că între Anglia şi Italia nu numai el, dar aproape toţi 
conducătorii francezi optează pentru Anglia. Dar Anglia trebuie să ştie ce vrea. Din 
convorbirea ce a avut acum opt zile la Paris cu Eden, a căpătat impresia că, în afară de 
ţapul ispăşitor pe care-l caută, Eden nu ştie ce vrea şi că este, mai ales, preocupat de 
politica internă britanică şi de ameliorarea [situaţiei] ca ministru al Afacerilor Străine. 

Flandin i-a propus ca soluţie pentru a ieşi din impas negocierea unui pact 
mediteranean între Franţa, Anglia şi Italia şi celelalte state mediteraneene. 

Eden a răspuns că obligaţiile Angliei sunt limitate la Rin, conform Tratatului 
de la Locarno. Ar trebuie consultat Parlamentul ca să se extindă obligaţiile Angliei. 

Când Flandin i-a demonstrat că pactul mediteranean nu constituie pentru 
Anglia o extindere a obligaţiilor, ci un instrument de securitate, deoarece îi permite 
să aibă flota franceză şi toate celelalte împotriva Italiei, dacă aceasta ar face 
dificultăţi Angliei în Mediterană, Eden s-a declarat de acord cu ideea, dar a propus 
ca pactul să fie discutat cu toate statele mediteraneene, cu excepţia Italiei. 

Când Flandin i-a arătat că o atare procedură ar fi vexatoare pentru Italia şi ar 
constitui un casus belli, Eden a cerut timp de reflecteze şi să discute chestiunea cu 
Cabinetul britanic. 

De aceea, spune Flandin, unica preocupare a lui Eden este să găsească o 
ieşire din propria lui dificultate în conflictul italo-abisinian. 

Flandin mi-a spus că, cu prilejul ultimei lui vizite la Paris, Eden ar fi spus o 
vorbă de spirit, care a fost mult apreciată: „Nu am noroc. Anul trecut, când aveam 
nevoie la Ministerul Afacerilor Străine de Léon Blum, îl aveam pe Laval. Şi anul 
acesta, când am nevoie la Ministerul Afacerilor Străine de Laval, am pe Léon Blum”. 
                                 

335 Documentul a fost editat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 
p. 761–762. 
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Flandin mi-a spus că i s-a telefonat din Paris că convorbirea dintre Herriot şi 
Léon Blum nu a ajuns la nici un rezultat şi că a acceptat să reflecteze încă 24 de 
ore, din politeţe. Dar cu Herriot nu poate fi niciodată sigur de ce face până în 
ultimul moment, a spus Flandin. El a adăugat că dacă Léon Blum vine la Ministerul 
Afacerilor Străine, vor avea de colaborat cu un om inteligent, care are multe 
resurse, şi în politica externă idei foarte sănătoase. 

Am întrebat pe Flandin dacă va reuşi în formarea unui mare grup de centru. 
El mi-a spus că poate nu se va face un grup, ci o coaliţie de grupuri din deputaţii 
din centru, dar această coaliţie n-ar depăşi 110 deputaţi. 

Titulescu 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 353–2 355 

532 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

 CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Paris  
T.336 nr. 129, din 22 mai 1936, ora 18.50. 
Strict confidenţial. 

Pentru MS Regele şi primul ministru. 
Sosit azi dimineaţă la Paris, am fost primit de Léon Blum la ora 11 dimineaţa, 

cu o amabilitate care nu poate fi depăşită. El mi-a spus că şi-a rezervat toată 
dimineaţa pentru a discuta împreună chestiunile internaţionale. I-am mulţumit de 
oportunitatea ce mi-a dat-o, de a expune doleanţele ţării mele şi, prin aceasta, ale 
Micii Înţelegeri şi ale Înţelegerii Balcanice, adăugând că mă voi feri să abuzez de 
dreptul de a-l ţine toată dimineaţa. 

Am constatat o identitate de idei absolută în toate chestiunile la ordinea de 
zilei, aşa cum le punem obişnuit, fie în audienţele pe care MS Regele binevoieşte a 
mi le acorda, fie în deliberările noastre în sânul Guvernului. Léon Blum mi-a 
declarat că el este părtaşul unei politici active faţă de Mica Înţelegere şi Înţelegerea 
Balcanică. El socoteşte că Franţa trebuie să ştie să vorbească cu mândrie. El va 
veni la 16 iunie pentru a face un fel de discurs de profesie de credinţă, în care nu se 
va sfii să spună că, dacă Germania şi Italia voiesc, prin atitudinea lor, să învie 
spiritul belicos al Franţei. pe care el, ca socialist, printr-o propagandă de 15 ani, a 
căutat să-l înfrâneze, lucrul este uşor de făcut şi nu cere mai mult de 48 ore. 
                                 

336 Documentul a fost editat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 
p. 762–763. 
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Chestiunea care este mai delicată pentru Léon Blum este aceea a atitudinii de luat 
faţă de Italia. El înţelege să obţină, în schimbul ridicării sancţiunilor, de la Italia... 
(lipsă în text). Dar pentru nimic în lume n-ar lua el această iniţiativă înainte de 16 Iunie. 

Între Anglia şi Italia el optează hotărât pentru cea dintâi. Or, el n-ar dori ca 
primul act ce va face ca preşedinte al Consiliului să fie un act de desolidarizare cu 
Londra. După câte am înţeles, dacă Londra ar cere continuarea aplicării sancţiunilor şi 
după 16 Iunie, Léon Blum pare a nu se opune. 

Către sfârşitul convorbirii noastre i s-a telefonat în mod definitiv că Herriot nu 
acceptă portofoliul Afacerilor Străine. În mod foarte prietenesc, mi-a spus acest lucru, 
cât este de dezolat de aceasta. El este foarte mulţumit pentru ce am făcut la Lyon în 
această chestiune. El este sigur că Herriot îl va sprijini cu lealitate, dar ar fi preferat să 
aibă radicalii reprezentaţi în guvern printr-o personalitate ca aceea a lui Herriot. L-am 
întrebat dacă, dat fiind refuzul lui Herriot, Léon Blum nu va lua portofoliul Externelor. 
El mi-a răspuns nu, căci doreşte să fie cu adevărat şeful Guvernului, ceea ce îi interzice 
să ia asupra lui o sarcină atât de absorbantă ca aceea a Ministerului Afacerilor Străine. 

După Léon Blum am văzut pe P. Boncour, căruia i-am adus la cunoştinţă 
refuzul lui Herriot. P. Boncour mi-a răspuns că singurul om care putea să aibă la 
Quai d’Orsay o prioritate asupra lui era Herriot. El refuză Externele, ce i se cuvin lui. 
Dacă pentru raţiunile de dozaj politic Léon Blum ar da Externele unui radical ca 
Chautemps sau G. Honnet, P. Boncour nu va participa sub nici o formă în guvern şi 
aceasta va fi fără nici un temei politic, deşi de pe banca lui de senator va sprijini leal 
Guvernul Léon Blum. Dacă însă ia portofoliul, cum ştie că nu va putea să se ocupe 
de fapt de minister, P. Boncour va examina dacă în acest caz nu trebuie să rămână ca 
ministru fără portofoliu şi delegat la Societatea Naţiunilor, calitate pe care o are, fie 
că n-ar ministru. P. Boncour s-a arătat îngrijorat asupra scadenţei de la 16 Iunie. 

Titulescu 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 356–2 357 

533 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,  

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 513, din 22 mai 1936, ora. 22.00 
Înreg. la nr. 28 351, din 23 mai 1936 

Am onoarea a preveni pe Excelenţa Voastră că domnul Beck mi-a comunicat 
azi dimineaţă, în cursul unei convorbiri, că a dat instrucţiuni domnului Arciszewski 
să facă un demers „amical” pe lângă Guvernul român pentru a cere explicaţii asupra 
unei părţi din ultimul comunicat al Micii Înţelegeri, care ar fi interpretat aici în 
sensul că jocul alianţei româno-polone ar fi subordonat consimţământului celorlalţi 
membrii ai Micii Înţelegeri. 
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Ca opinie personală am răspuns domnului Beck că, desigur, comunicatul 
Micii Înţelegeri nu a vizat alianţa noastră cu Polonia şi liberul ei joc, ci noua 
politică a Poloniei faţă de Ungaria şi de respectul tratatelor. 

Excelenţa Voastră va primi duminică, prin curier special, raportul detaliat. Ar 
fi bine ca până atunci domnul Arciszewski să nu primească nici un răspuns. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, domnului ministru Titulescu la Paris, cu menţiunea: 
„Arciszewski nu a vrut să mă vadă până azi. Rog a-mi trimite instrucţiunile 
Dumneavoastră”. (ss) Savel Rădulescu. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 56, f. 42 

534 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 512, din 22 mai 1936 
Înreg. la nr. 33 149, din 15 iunie 1936 
Personal. Strict confidenţial. 

Domnule Ministru, 

Astăzi am avut cu ministrul Afacerilor Străine o lungă conversaţie. Obiectul 
acestei conversaţii a fost, mai ales, eventuala modificare a Societăţii Naţiunilor. 
Voi rezuma la sfârşitul acestui raport părerile domnului Beck asupra acestei chestiuni. 

Întâi, vreau să aduc la cunoştinţa Excelenţei Voastre următoarea comunicare, 
pe care mi-a făcut-o domnul Beck: „Comunicatul ultimei sesiuni a Micii Înţelegeri 
cuprinde un pasaj în care se face o afirmaţie de solidaritate faţă de anume state, 
între care este numărată şi Polonia. Statele Micii Înţelegeri declară că vor avea o 
atitudine comună şi vor luat hotărâri în comun faţă de ţările enumerate în comunicat. 

Angajamentele României în cadrul Micii Înţelegeri sunt o chestiune care 
interesează pe Guvernul român. Noi le-am considerat compatibile cu alianţa 
noastră cu România. Dar pasajul vizat din comunicatul Micii Înţelegeri poate da 
loc la interpretări noi. Anume, noi vrem să ştim dacă România continuă să fie 
liberă să aplice, în momentul voit, alianţa cu noi, să respecte angajamentele luate 
prin acea alianţă. Sau dacă ea are nevoie de asentimentul statelor din Mica Înţelegere. 
Polonia este liberă în aplicarea acestei alianţe de orice putere străină. Şi dacă România 
nu mai este, atunci va rezulta o inegalitate între valoarea angajamentelor noastre. 

Ţin să vă aduc la cunoştinţă că acel pasaj a impresionat cercurile noastre 
politice şi de presă şi, din această cauză, am dat instrucţiuni domnului Arciszewski 
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să ceară explicaţii amicale Guvernului român. Nu e vorba de un demers oficial, 
caracterul demersului va fi amical, dar doresc să am explicaţiile Guvernului român 
ca să pot da asigurări factorilor responsabili polonezi şi chiar presei, în cazul când 
ar voi să menţioneze public această îngrijorare a noastră”.  

Am răspuns domnului Beck că Guvernul va da răspunsul cuvenit, dar sub 
răspundere personală îi pot spune de pe acum că Domnia Sa a privit, desigur, o 
latură care nu este vizată în comunicatul Micii Înţelegeri. „Sunt sigur – am răspuns 
eu – că nu a fost vorba de libertatea României în a exercita angajamentele ce a 
contractat prin alianţa cu Polonia. Aceasta rămâne întreagă, şi România nu ar 
înţelege să o modifice fără să o comunice Poloniei. De altfel, alianţa noastră cu 
Polonia a fost încheiată şi reînnoită în vreme ce Mica Înţelegere exista, după cum 
organizarea Micii Înţelgeri a fost întărită fără să aibă vreo repercusiune defavorabilă 
asupra angajamentelor româno-polone. Politica României nu s-a schimbat deloc, 
astfel încât nu de aici ar putea veni nevoia unei explicaţii, ci din schimbări suferite 
de politica altor ţări. 

Eu, personal, cred că comunicatul s-a referit la chestiunile ungare şi la respectul 
tratatelor şi a înregistrat efectele noii atitudini a Poloniei în această chestiune. Din 
această cauză, noi ar trebui să cerem explicaţii Poloniei, iar nu Polonia nouă”. 

Am dezvoltat această temă, arătând cât de contrară intereselor noastre este 
politica activă a Poloniei în favoarea Ungariei, care a fost sărbătorită cu prilejul 
recentei vizite a primului ministru polon la Budapesta. 

Notez că domnul Beck, răspunzându-mi, nu a spus nici o vorbă despre 
relaţiile şi manifestaţiile polono-ungare, ci a revenit, pur şi simplu, la interpretarea 
sa asupra comunicatului. 

Este evident că domnul Beck a priceput foarte bine sensul comunicatului; dar, 
fiindcă el era de natură să poarte o lovitură politicii sale şi să justifice nemulţumirea 
opiniei publice poloneze faţă de politica sa, Domnia Sa încearcă o manevră, prin 
această deturnare de sens. 

Domnia Sa a dat, desigur, aceeaşi explicaţie preşedintelui Republicii şi 
generalului Rydz-Smigly. Ambii au în mână situaţia domnului Beck, dar sunt 
ignoranţi în chestiunile externe şi informaţi de domnul Beck numai în măsura şi în 
sensul în care Domnia Sa o crede util pentru politica sa. Nu este exclus ca domnul 
Beck să agraveze manevra sa grosolană printr-o campanie de presă. 

De aceea, cred că ar fi bine ca domnul Arciszewski să primească răspunsul 
cel mai neted şi tăios, punându-se lucrurile la punct şi restabilindu-se răspunderile 
în termenii cei mai fermi. Această sugestie nu o fac, evident, Excelenţei Voastre, 
dar aş dori ca domnul Arciszewski să nu poată surprinde pe nimeni şi să 
impresioneze prin declaraţiile sale de fidelitate şi de dragoste pentru România, iar 
noi să avem aerul că ne cerem scuze; în vreme ce, din contră, am avea ocazia să 
subliniem gravele abateri poloneze de la condiţiile alianţei sale cu România. 

Rog, de asemenea, pe Excelenţa Voastră să binevoiască să îmi comunice 
răspunsul pe care îl va da ministrului Poloniei, fiindcă cred că este mare nevoie să-l 
aduc şi la cunoştinţa generalului Rydz-Smigly, al cărui rol aici este covârşitor şi 
care poate fi victima manevrei domnului Beck. 
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Subliniez, în sfârşit, caracterul manevrei domnul Beck prin faptul că Domnia 
Sa, deşi a fost în acelaşi timp cu Excelenţa Voastră la Geneva (după comunicatul 
Micii Înţelegeri), nu V-a cerut acolo explicaţiile pe care le dorea – fiindcă se jena, 
desigur, el însuşi de strâmba interpretare pe care o inventase –, ci a rezervat manevra 
pentru cercurile politice de aici şi de la Bucureşti, în lipsa Excelenţei Voastre. 

În privinţa modificării Societăţii Naţiunilor, reţin, din opiniile domnului Beck, 
următoarele două tendinţe: 

1. Criza actuală a Societăţii Naţiunilor şi a colaborării internaţionale va 
conduce la modificarea acestei instituţii. Chestiunea planează pe deasupra 
tuturor discuţiilor internaţionale. Ea va fi grea, având să împace tendinţe 
contrare, dar nu va putea fi evitată. 

2. Dispoziţiile favorabile unei colaborări internaţionale sunt astăzi limitate. 
Din acest capital, Societatea Naţiunilor va reţine o parte, cealaltă 
rămânând să fie utilizată prin acorduri particulare între două state. 
Societatea Naţiunilor va putea fi modificată în sensul că obligaţiile 
colective să fie reduse şi înlocuite cu o mai mare facultate de decizie 
individuală. 

3. În orice caz, sesiunea din septembrie va comporta mari dezbateri în jurul 
acestei chestiuni. 

4. Excelenţa Voastră vede numaidecât în ce măsură considerabilă ideile 
domnului Beck se depărtează de tezele securităţii colective şi se apropie 
intim de memorandumul german. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
Domnul ministrul Titulescu a primit pe ministrul Poloniei, la 28.V.1936, şi a dat 
răspunsul cuvenit. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 56, f. 36–41 

535 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 290, din 23 mai 1936, ora 21.42 
Înreg. la nr. 28 648, din 24 mai 1936 
Foarte confidenţial. 

Ca urmare la telegrama nr. 970337. 
                                 

337 Vezi documentul nr. 527. 
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Statul Major turc, exprimând dorinţa să continuie conversaţiile cu colonelul 
Rozin pentru a găsi o bază de înţelegere în privinţa rezervelor, Domnia Sa a mai 
avut o serie de întrevederi, care au decurs în modul cel mai amical. 

Colonelul Rozin a expus pe larg consideraţiile ce determină punctul de 
vedere al Marelui Stat Major român. 

Ieri am fost primit împreună cu colonelul Rozin şi ataşatul nostru militar de 
preşedintele Consiliului de Miniştri în prezenţa ministrului Afacerilor Străine interimar. 
Am ţinut să amintesc lui Ismet Inönü că venirea delegatului Marelui Stat Major român 
la Ankara a fost hotărâtă numai după cele convenite, în prealabil, în privinţa rezervelor 
de Excelenţa Voastră atât cu Numan, cât şi cu Tevfik Rüstü Aras, şi că aici colonelul 
Rozin a găsit tot vechea situaţie, ceea ce a făcut imposibil un acord definitiv.  

Ismet Inönü mi-a răspuns că schimburile de vederi diplomatice nu puteau să 
rezolve probleme tehnice de resortul autorităţilor militare şi că Tevfik Rüstü Aras 
nu era competent a angaja Marele Stat Major turc. La cererea preşedintelui 
Consiliului de Miniştri, colonelul Rozin a făcut o expunere a tezei Marelui Stat 
Major român. Ismet Inönü a ascultat-o cu mult interes şi mi-a spus că interesele 
Marelui Stat Major turc asupra felului cum să se producă intervenţia militară 
română au fost deteminate numai de faptul că această intervenţie este de o 
importanţă capitală pentru Turcia şi, deci, ea doreşte să fie cât mai eficace. În ce 
priveşte rezerva română asupra cantităţii forţelor turce de intervenţie în toate 
ipotezele, preşedintele Consiliului de Miniştri crede următoarele: 

1. Dacă toate statele Înţelegerii Balcanice ar fi simultan în război, atunci 
trebuie găsit mijlocul şi făcute sacrificiile comune necesare pentru 
apărarea cea mai eficace contra Bulgariei. 

2. Dacă însă Turcia s-ar găsi atacată pe alte frontiere şi, în plus, ar mai fi 
atacată şi de Bulgaria, România şi Iugoslavia n-ar fi anagajate pe nici un 
front, în acest caz n-ar fi drept şi posibil să se ceară Turciei să aducă în 
Tracia acelaşi minim de forţe, căci atunci Turcia nu ar avea nici un folos 
de pe urma alianţei. 

Ismet Inönü a arătat multă cordialitate delegaţilor armatei române şi a exprimat 
dorinţa ca cele două State Majore să ajungă cât mai repede la un acord definitiv. 

Ca rezultat al discuţiilor, Statul Major turc a hotărât să facă o nouă propunere 
Statului Major român, cuprinsă într-o scrisoare personală a mareşalului Fevzi Paşa 
către domnul general Samsonovici, care va fi adusă al Bucureşti de colonelul 
Rozin. Domnia Sa părăseşte Ankara astă seară. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Statul Major, generalului Samsonovici; la Paris, domnului 
ministru Titulescu. Am primit odată cu telegrama Excelenţei Voastre, nr. 132338, 
următoarea telegramă de la Ankara; urmează textul lui Filotti. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 254–256 
                                 

338 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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536 
SUBSECRETARUL DE STAT AL  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, SAVEL RĂDULESCU, 
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI 

T. c., din 23 mai 1936 
Înreg. la nr. 28 041, din 23 mai 1936 
Strict confidenţial. 

Răspuns la telegrama nr. 970339. 
Am vorbit astăzi cu generalul Samsonovici, pe care l-am rugat a lăsa încă pe 

colonelul Rozin la Ankara, sperând că chestiunea se va aranja. Am cerut şi 
instrucţiunile domnului ministru Titulescu. Am convocat astăzi pe ministrul Turciei 
căruia i-am expus conversaţia şi răspunsul lui Numan Bey la Bucureşti, conversaţia 
domnului ministru Titulescu cu Aras la Belgrad, accentuând că numai în urma 
acestor două confirmări Statul nostru Major a acceptat a trimite pe colonelul Rozin. 
Confirmările nu ne-au putut fi date de Numan Bey şi Aras decât, desigur, luând 
avizul Statului Major turc, ceea ce ministrul Turciei trebuia să convină. I-am 
subliniat surprinderea şi mâhnirea personală ce o avem de a vedea pentru a treia 
oară, în scurt interval de timp, neînţelegeri provenind din lipsa de urmare a celor 
hotărâte. Pentru a-l impresiona şi mai mult i-am adăugat că de abia am putut 
convinge pe generalul Samsonovici să nu recheme imediat pe colonelul Rozin de la 
Ankara. Ministrul Turciei va telegrafia imediat Guvernului său şi va ruga ca Aras 
să fie întrebat unde să află spre a ni se da răspuns urgent. 

Rădulescu 
AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 251 

537 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Paris 
T.340 nr. 131, din 23 mai 1936, ora 21.42 
Înreg. la nr. 28 648, din 24 mai 1936 
Strict confidenţial. 

Pentru Carol al II-lea şi preşedintele Consilului de Miniştri. 
                                 

339 Vezi documentul nr. 527. 
340 Documentul a fost editat, iniţial, în vol. Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, (nota 16), 

p. 764–765. 
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Am văzut astăzi după amiază pe Purić, care este foarte mulţumit de 
formarea unui guvern Blum şi despre cele ce am spus astăzi dimineaţă lui Blum 
cu privire la Iugoslavia şi Mica Înţelegere. Am avut apoi o lungă întrevedere cu 
Mandel. Pentru el situaţia este foarte gravă, iar Guvernul Blum este o încercare 
revoluţionară, care nu poate face decât rău Franţei. Din fericire, a spus Mandel, 
Herriot a refuzat portofoliul Externelor şi îşi va pune candidatura la preşedinţia 
Camerei. Cu chipul acesta el rămâne o rezervă pentru formarea unui guvern 
serios, după eşecul lui Blum. Mandel mi-a spus că el l-a sfătuit pe Sarraut să nu 
părăsească puterea şi să se prezinte în faţa Parlamentului cel nou, care i-ar fi 
acordat o majoritate de 40 până la 50 de voturi. La început, Sarraut a fost de 
părerea lui. Apoi, sfătuit de fratele său, care conduce „La Dépêche de 
Toulouse”, Sarraut a ajuns la convingerea că, dacă s-ar menţine la putere în 
noua Cameră cu voturile dreptei, ar apărea ca protejatul reacţiunii. De aceea a 
hotărât să se retragă şi să treacă puterea lui Blum. Mandel mi-a spus că 
preşedintele Republicii este foarte nehotărât faţă de experienţa socialistă şi că, 
în audienţa ce a avut la el, i-ar fi spus lui Blum: „Sunt dator să-ţi dau puterea, 
dar, ca bun francez, la rândul dumitale, ai avea datoria să o refuzi”. Blum a 
demonstrat că tocmai ca bun francez trebuie să aducă la îndeplinirea programul 
său. Mandel a adăugat că este un om extrem de inteligent, foarte curajos şi leal. 
Rezistenţa lui faţă de adversari va fi aprigă. Din nefericire, rezistenţa lui faţă de 
prieteni va fi nulă. În politica externă, Mandel este convins că noi, aliaţii 
Franţei, vom avea deplină satisfacţie cu un guvern Blum. Dar în politica 
internă, luna viitoare se va produce începând cu greutăţi financiare. Programul 
socialiştilor constă numai în degrevări de impozite şi cheltuieli noi şi în mari 
lucrări de construcţii, fără ca fondurile necesare să existe. 

După părerea lui Mandel, la Ministerul Afacerilor Străine va veni Yves 
Delbos, care are avantajul de a fi prietenul lui Herriot.  

Am văzut după aceea pe Laval. L-am găsit decepţionat de rezultatul alegerilor. 
Nu s-a sfiit să-mi spună: „Am greşit în pronosticurile mele când te-am văzut ultima 
dată; triumful stângii este deasupra tuturor aşteptărilor”. Apoi, după o critică foarte 
severă la gestiunea financiară viitoare a noului guvern, Laval a făcut şi el elogiul 
lui Blum, spunând că politica externă a acestuia ne va da aceeaşi satisfacţie ca a lui. 
Fără comentarii. 

În fine, am sfârşit ziua văzând pe Sarraut. Cu foarte mult bun simţ şi 
obiectivitate, Sarraut a analizat noua situaţie internă. Dacă plecam imediat după 
succesul lui Blum, ar fi fost o confuzie desăvârşită, atât s-a speriat Franţa la 
ideea unui guvern socialist. Am stat la postul meu şi am făcut totul pentru a 
calma spiritele şi a da transmisiunii de puteri lui Blum un caracter normal, chiar 
cordial. Astăzi, opinia publică nu mai este înfricoşată, ba priveşte cu simpatie 
experienţa. Cred că mi-am făcut datoria faţă de Franţa procedând astfel. În 
guvern, Sarraut a spus că nu intră, pentru că Blum are nevoie să fie apărat de 
radicalii socialişti influenţi de afară de guvern. Eu vreau să fiu câinele de pază a 
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lui Blum, a spus Sarraut. Cu privire la decizia lui Herriot, el nu o crede 
definitivă şi nu exclude că Herriot să fie ministrul Afacerilor Străine. Dacă el 
refuză, Sarraut crede, ca şi Mandel, că Delbos ar fi cel mai indicat pentru acest 
portofoliu. 

Ţin să adaug că mulţi nu consideră nici decizia lui Sarraut de a nu intra în 
guvern ca şi… (lipsă în text). 

În fine, Sarraut s-a arătat şi el foarte îngrijorat de scadenţa de la 16 iunie. 
El pricepe ca Blum să nu poată începe în palatul Preşedinţiei Consiliului de 
Miniştri prin a propune ridicarea sancţiunilor. Şi ar fi fost dispus să negocieze 
cu el, ca guvern provizoriu, această chestiune la Londra. Dar, dacă Blum n-ar fi 
acceptat aceeaşi linie de conduită, prestigiul Franţei ar suferi mult dacă politica 
ei externă, până la 2 iunie, ar fi una, iar după 2 alta. De aceea, a spus Sarraut, 
nu voi face nimic şi privesc situaţia cu îngrijorare, fie că Italia ar părăsi 
Societatea Naţiunilor, fie că Italia, în cazul de neîncetare a sancţiunilor, ar 
proceda la consfiscarea căii ferate franceze de la Djibouti sau violarea celorlalte 
interese ale naostre. Căci dacă Italia repudiază un pact solemn ca Pactul 
Societăţii Naţiunilor, pentru ce s-ar ruşina ca să repudieze acordurile mai puţin 
importante ca cel din anul 1906? 

Titulescu 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 359–2 361 

538 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

Paris 
T. nr. 136, din 25 mai 1936, ora 13.25 
Înreg. la nr. 28 950, din 25 mai 1936 

Ca răspuns la telegrama Domniei Voastre, nr. 28 351341. 
Intervenţia lui Beck este o şiretenie bazată pe o absurditate. Rog a nu primi 

nici dumneata, nici preşedintele Consiliului de Miniştri pe Arciszewski şi a aştepta 
întoarcerea mea pentru a da răspunsul cuvenit. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 56, f. 45 
                                 

341 Vezi documentele nr. 533 şi 534. 
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539 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 819/C, din 25 mai 1936 
Confidenţial. 

Domnule Ministru, 

Caracteristica situaţiei interne din Cehoslovacia este neconstestat o mare 
îngrijorare. Din toate părţile, socialiştii sunt cei mai alarmaţi, şi cum ei cer cu mai 
mare insistenţă, înarmări şi fortificaţii, atitudinea lor provoacă ilaritatea celor de 
dreapta, contra cărora socialiştii cereau mai înainte cu aceeaşi insistenţă dezarmări 
generale. 

Necontestat că situaţia Republicii nu este uşoară, înconjurată din toate părţile 
de duşmani. E destul să reamintim că, afară de cei câţiva kilometri ce-i desparte de 
România, întreaga lor frontieră este înconjurată de inamici: germani, poloni, unguri 
şi austrieci, care tot duşmani vor rămâne, fie că se vor găsi sub influenţa Germanei 
sau a Italiei, care acum va fi şi mai ameninţătoare în revizionismul ei. 

Speranţa ce se punea în Societatea Naţiunilor a dispărut. Întreaga presă 
constată slăbirea ei şi posibilitatea unei reforme de a căror consecinţe nu-şi dă 
seama. Într-adevăr, dacă se suprimă principiul securităţii colective pentru că n-a dat 
roade bune (?!), instituţia însăşi a Societăţii schimbă completamente baza juridică 
pe care a fost clădită. Mai mult încă, principiul acesta a fost aşa de înfrânt de 
domnul Mussolini în războiul cu Etiopia, încât Societatea Naţiunilor n-a putut 
împiedica nici războiul, nici gazele asfixiante şi nici ca cel mai tare să înghită pe 
cel mai slab, creând astfel cel mai primejdios precedent. În aşa condiţii, este firesc 
ca statele mici să se întrebe cum deja s-au întrebat cele nordice şi, în parte, cele din 
America de Sud, dacă prezenţa lor la Geneva le mai este profitabilă?! 

Cum problema reformei se agită în Franţa, şi ceea ce este curios, şi în Anglia 
şi pretutindeni, presa cehoslovacă o discută cu toată încrederea că va fi mai bine. 
Ea uită că dintr-o asemenea schimbare nu se ştie dacă pe lângă eludarea securităţii 
nu va ieşi şi modificarea art. 19, care pentru noi, statele Micii Înţelegeri, este cea 
mai puternică garanţie a frontierelor noastre. Odată problema deschisă, Mussolini 
va reîncepe cu ameninţările obişnuite ca să determine marile puteri să-l ajute să 
răsplătească Ungaria pentru atitudinea ei, slăbind astfel siguranţa frontierelor noastre.  

Chestia independenţei Austriei formează iarăşi o mare îngrijorare pentru cei 
din Praga. S-ar părea că hotărârea cancelarului Schuschnigg de a înlătura pe 
Starhemberg ar putea să înlăture influenţa dictatorului de la Roma, deja slăbită 
după războiul african, şi să restabilească autoritatea cancelarului, care ar putea, 
astfel, să menţină echilibrul necesar pentru menţinerea independenţei austriece. 
Domnul prim-ministru Hodža, care cunoaşte bine politica din Viena, este de părere 
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că, dacă în 10-15 zile cancelarul se menţine, el va reuşi, cu atât mai mult cu cât, 
pentru moment, nazismul german ar fi în vădită descreştere. Fireşte, că pericolul 
este dublu, cel italian reprezentat prin Starhemberg, care, acum, nemaiavând banii 
Ducelui, de care are el însuşi mare nevoie, aventurierul austriac lipsit şi de putere 
guvernamentală n-ar mai fi periculos, cu rezerva firească că Schuschnigg să 
reuşească a-i dezarma oştirile; contra celui de al doilea pericol munca este mai 
grea, căci chestia trezirii conştiinţei naţionale, adormită de Papen, cere o lungă 
durată şi nimeni n-ar putea spune dacă timpul ar îngădui ca Austria să continue 
şirul anilor mulţi de când tulbură şi ameninţă pacea Europei. 

Opinia publică este extrem de atentă nu numai la amânările de la Geneva, 
care acum aproape nu mai interesează, dar, mai ales, la situaţia din Franţa şi din 
Anglia. Socialismul de aici, deşi este mult în scădere, totuşi, este simpatizat încă şi 
din cauza democraţiei care ar fi mai compatibilă cu socialismul, cu toate silinţele 
ce-şi dă domnul Hodža să dovedească contrarul; şi, mai ales, prin marea influenţă a 
doi mari socialişti, Masaryk şi Beneš. 

De aceea, venirea la putere în Franţa a socialiştilor aproape puri, a fost 
primită mai mult cu simpatie, în orice caz, cu încredere că prezenţa evreului Blum 
în fruntea Guvernului va fi o garanţie că Franţa va ieşi din linia de concesii ce a 
făcut până acum pentru Italia, care nu interesează aici, dar pentru Germania, pentru 
care Blum va fi mult mai dârz. 

Informaţiile din Anglia asupra enormelor pregătiri militare, ca şi vizita 
domnului Chamberlain, despre care au vorbit telegramele mele nr. 618342 şi 632343, 
din 24 şi 29 aprilie, a ridicat mult moralul tuturor. Pe de altă parte, este de semnalat 
că domnul Beneš, a cărui muncă este viu apreciată, nu pierde un minut din vedere 
pregătirea militară. Preşedintele a luat în mâna sa punerea armatei în stare de a ţine 
pe loc orice atac. Se ocupă în mod detaliat de tot ce se referă la armată şi, peste cele 
trei miliarde trecute în bugetul în curs, s-a mai atribuit încă două miliarde, care, 
după afirmaţia ce mi-a făcut el însuşi, nu vor fi trecute în buget, ceea ce este 
extraordinar de rar în Cehoslovacia. Şeful de stat studiază chestiunile militare şi 
uimeşte pe militari de cunoştinţele ce şi-a însuşit. În afară de armament şi muniţii, 
care sunt în cantităţi suficiente pentru efectivele cele mai mari, şi de fortificaţiile ce 
se fac la frontierele Germaniei, s-a început în toată ţara o mare ofensivă pentru 
popularizarea simpatiei pentru armată. 

O mare schimbare se proiectează: de unde mai înainte se lupta ca spiritul 
militarist din ţările de dictatură să nu fie transmis generaţiei tinere, acum, 
Guvernul, în frunte cu şeful statului, cutreieră ţara şi toţi vorbesc de apărarea ţării şi 
de rolul armatei. Este necontestat o enormă pregătire care, în orice caz, va da 
roadele aşteptate. Domnul Beneš a început vizitele sale în centrele militare. În ziua 
de 19 mai, a fost la Podebrady, unde a ţinut un înflăcărat discurs naţionalist, 
vorbind ca răspuns la salutările de bun venit, despre domnia Regelui Gheorghe de 
                                 

342 Vezi documentul nr. 438. 
343 Vezi documentul nr. 452. 
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Podebrady. A trecut apoi la Milovic, unde a asistat la exerciţiile militare şi a luat 
masa la popota trupei, fapt care a făcut o enormă senzaţie. 

Legile de apărare a statului, care s-au votat şi de care am vorbit, ca şi legea 
asupra partidelor care este încă în studiu şi în puterea căreia se vor putea desfiinţa 
partidele antinaţionale, va da putinţă Guvernului să ţină în frâu sigur Partidul 
German al Sudeţilor, care cochetează cu Hitler. 

Pregătirile din Bucureşti pentru primirea celor doi şefi de stat ai Iugoslaviei şi 
Cehoslovaciei fac o admirabilă impresie aici. Ziarele reproduc cu vădită satisfacţie 
tot ce se referă la întâlnirea din România a şefilor de stat ai Micii Înţelegeri. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea preaînaltei mele consideraţii. 

Emandi 
AMAE, Fond 71 România, vol. 233, f. 483–488 

540 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 555, din 26 mai 1936, ora 16.45 
Înreg. la nr. 29 360, din 27 mai 1936 

În cercurile politice de aici se exprimă convingerea că există puncte de 
contact între politica guvernelor din Varşovia şi Belgrad şi anume: neîncredere în 
Republica Sovietelor, pe de o parte, înţelegerea politicii guvernanţilor de la Berlin, 
pe de altă parte. În acelaşi timp, ele consideră că Mica Înţelegere constituie, ca 
factor internaţional, o entitate imperfectă din cauza intereselor adesea divergente 
ale membrilor săi. 

În aceste condiţii, vizita la Belgrad face parte integrantă din activitatea 
politică din timpul din urmă a Ministerului Afacerilor Străine al Poloniei, care, 
pentru a scoate, în aparenţă, cel puţin, Polonia din izolarea ei se agaţă de orice 
nemulţumire reală sau imaginară, căutând să le agraveze, şi face astfel jocul 
revizionismului. 

Însă faţă de posibilitatea ca această vizită să nu dea nici un rezultat, se insistă 
aici asupra faptului că ea constituie, în primul rând, un act de curtenie. 

Hiott 
[Note marginale:] 
Spre informare, Legaţiei României de la Belgrad. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 120 
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541 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 001, din 27 mai 1936, ora 03.00 
Înreg. la nr. 29 732, din 27 mai 1936 

Ca răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 28 959344. 
De acord cu colonelul Rozin, transmit Excelenţei Voastre următoarele: 
1. Colonelul Rozin n-a făcut şi nici nu a acceptat vreo propunere în afară 

de cadrul instrucţiunilor primite de la Excelenţa Voastră. 
2. Tot timpul, dânsul a arătat turcilor contradicţia flagrantă între situaţia 

găsită în Ankara, confruntată cu angajamentele luate de Tevfik Rüstü 
Aras faţă de Excelenţa Voastră. 

3. Dânsul a declarat Statului Major turcesc, în repetate rânduri, că a fost 
trimis la Ankara numai pe baza acestor angajamente şi a refuzat 
acceptarea oricărei alte propuneri. 

4. Colonelul Rozin a plecat din Ankara numai după ce a epuizat, de 
nenumărate ori, toate argumentele de ordin militar în suţinerea tezei 
noastre şi numai după ce Statul Major turc şi preşedintele Consiliului de 
Miniştri au declarat că nu recunosc valabilitatea angajamentelor luate de 
Tevfik Rüstü Aras. 

5. Colonelul Rozin a primit scrisoarea mareşalului Fevzi Paşa către 
generalul Samsonovici numai ca o curtenie şi numai pentru a o transmite 
mai departe, iar nicidecum precum a o accepta. 

Filotti  
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Marele Stat Major. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 257–258 

542 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 666, din 27 mai 1936, ora 13.05 
Înreg. la nr. 29 529, din 28 mai 1936 
Confidenţial. 

Colegul meu cehoslovac, reîntors de la Praga, îmi comunică unele impresii. 
                                 

344 Documentul nu a fost identificat în arhivă. Pentru detalii, vezi şi documentele nr. 535 şi 536. 
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În primul rând, înviorarea produsă, oarecum, în urma recentei conferinţe de la 
Belgrad. 

În al doilea rând, îngrijorarea mereu crescândă la Praga, pe de o parte, din 
cauza uneltirilor hitleriste în Austria, iar, pe de altă parte, din pricina ostilităţii tot 
mai agresive a Poloniei la adresa Cehoslovaciei, cât şi manifestărilor de înfrăţire 
polono-maghiare, la care oficialii polonezi au contribuit, pare că şi mai mult decât 
însuşi cei unguri. 

Domnia Sa mi-a spus, de asemenea, că se pune la Praga un preţ deosebit pe 
întrunirea de la 6 iunie la Bucureşti, care trebuie să aibă şi va avea o semnificaţie şi 
un răsunet politic ce vor fi simţite atât la Varşovia, cât şi la Budapesta şi poate, 
astfel, se va înfrâna pentru un timp excesele intempestive indecente ale guvernelor 
acestor ţări. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 402 

543 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 678, din 27 mai 1936, ora 22.00 
Înreg. la nr. 29 534, din 28 mai 1936 

În legătură cu negocierile navale sovieto-britanice de la Londra, „Journal de 
Moscou” pune în editorialul său de astăzi în lumină, cu fermitate, teza sovietică. După 
ce reaminteşte principiile imuabile ale politicii externe sovietice: organizarea păcii şi 
respectul drepturilor tuturor popoarelor mari sau mici, independent de capacitatea lor 
de apărare sau dezvoltarea lor economică şi culturală şi după ce reaminteşte toate 
iniţiativele sovietice în materie de dezarmare, definiţia agresorului etc., ziarul sovietic, 
abordând chestiunea în sine subordonează acceptul sovietic a oricărui acord naval, fie 
chiar redus la limitarea calitativă, ca cel în discuţie cu Marea Britanie, următoarelor 
condiţii: 1) niciun acord în mările europene fără încheierea unui acord similar anglo-
german; 2) niciun acord care ar putea atinge flota din Extremul Orient fără un prealabil 
tratat naval sovieto-japonez, dorit stăruitor de Soviete. 

Ciuntu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Marele Stat Major. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 46, f. 45 
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544 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA TEHERAN, GRIGORE CONSTANTINESCU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 332, din 27 mai 1936 
Înreg. la nr. 29 474, din 27 mai 1936 

Domnule Ministru, 

Am onoarea a aduce la cunoştinţa Excelenţei Voastre următoarele raporturi 
ale Iranului cu Rusia şi cu Germania. 

a) Rusia 
1. Excelenţa Voastră îşi aminteşte cum prin Tratatul de amiciţiei din martie 

1921, Iranul a avut cu Sovietele un schimb de misiuni diplomatice şi consulare, 
Rusia retrocedează Iranului Firuzeh şi Ashurada, anulează toate concesiile acordate 
Rusiei în Iran, cedează Iranului Banca de scont şi de credit rusesc, denunţă toate 
tratatele precedente dintre Rusia şi Iran, anulează regimul capitulaţiilor, în ce 
priveşte pe supuşii ruşi în Iran, şi denunţă toate tratatele încheiate între Rusia şi 
terţă putere relative la Iran. Acest tratat de largă uitare a trecutului şi plin de 
perspective pentru viitor, conţine şi clauza intrării armatelor ruseşti pe teritoriul 
iranian în cazul când o altă putere ar debarca trupe în Iran. 

În anul 1927, cu toate că tratatul de amiciţie precitat făcea lucrul inutil, Rusia 
şi Iranul semnează un pact de neagresiune, după modelul pactelor de neagresiune 
semnate până atunci de Soviete. 

În 1931, Iranul semnează cu Sovietele un Tratat de comerţ, negociat de 
domnul Petrovski, pe atunci ambasador la Teheran şi, actualmente, ministrul 
Afacerilor Străine al Ucrainei. 

În 1933, Iranul şi Rusia semnează amândouă la Londra, Tratatul pentru 
definiţia agresorului, negociat de Excelenţa Voastră şi de domnul Litvinov. 

În 1935, un nou Tratat de comerţ, negociat de actualul ambasador al URSS la 
Teheran, domnul Tchenikh, pune noi baze relaţiilor economice dintre Iran şi Soviete. 

2. Interesul primordial al Rusiei este ca Iranul să rămână independent, ca nici 
măcar umbra unei ameninţări străine să nu se arate în vecinătatea puţurilor de 
petrol ruseşti de la Baku. Rusia consideră astfel că orice influenţă străină în Iran 
este, prin definiţie, antirusă şi, deci, independenţa Iranului este o axiomă pentru 
politica de astăzi a Rusiei. De aceea, executiva Partidului Comunist rusesc s-a ferit 
până acum de a întreprinde chiar cea mai neînsemnată propagandă comunistă în 
Iran. De asemenea, Rusia încurajează Iranul să aibă o armată tare, care în nici un 
caz n-ar putea constitui o primejdie pentru Soviete, dar care ar ajuta Iranul să-şi 
păstreze independenţa. 

3. În primul rând al ţărilor care fac comerţ cu Iranul stă Rusia. Nu numai că 
Sovietele cumpără toate produsele Iranului de Nord, dar întreaga cultură de 
bumbac (cu excepţia plantaţiilor neînsemnate din Khuzestanul de Sud) intră în 
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Rusia şi serveşte la fabricarea fulmicotonului. Rusia ajută această cultură, dă 
seminţe şi utilaj Iranului în acest scop etc. Acum câteva zile, Sovietele au încheiat 
un acord pentru furnituri de raiuri şi locomotive, necesare căilor ferate transiraniene. 

4. Negocierile în curs, referite în raportul345 meu cifrat precedent, acoperă 
fixarea unor puncte disputate din frontiera stabilită prin tratatul precitat, din 1921. 
Pe lângă punctele menţionate în sus-zisul raport, trebuie adăugate acelea din 
vecinătatea râului Alek, pe frontiera transcaspică a Turkomaniei. Stabilirea acestor 
puncte se menţine în faza negocierilor (care merg repede, în opinia ambasadorului 
sovietic, dar nu după părerea ministrului Afacerilor Străine iranian). Pe câtă vreme 
frontiera Iranului cu Afganistanul, fixată în urma arbitrajului Turciei este în acest 
moment trasată pe teren de o comisie care îşi va termina lucrările iminent. 

5. Sovietele mărturisesc că nu au niciun interes nici în Irak, nici în regiunile 
arabe. Pactul dintre Irak şi Ibn Saud, negocierile începute între Irak şi Imanul din 
Yemen, considerat până acum ca proitalian, reprezintă, în opinia sovietică, un 
succes pentru Marea Britanie. Rusia se declară în favoarea pactului celor patru ca 
împuternicind situaţia Iranului, dar nu ia o parte activă în promovarea negocierilor. 
Sovietele nu manifestă niciun interes într-un pact în trei, pe care îl consideră ca pe 
o manevră destinată a forţa mâna Irakului. Chiar dacă într-un moment Anglia ar 
permite Irakului să semneze, aceasta ar fi pentru ca să-l poată utiliza în acest mod 
ca pe un element de dezorientare înăuntrul pactului.  

Impresia mea însă este că până ce Guvernul britanic va socoti organizarea 
Arabiei ca suficient de organizată, Londra va încerca însă să blocheze participarea 
Irakului. 

b) Germania 
Guvernul german face sforţări considerabile pentru a ocupa locul compromis 

al Statelor Unite ale Americii în comerţul cu Iranul. O delegaţie condusă de 
domnul Bader, numit recent subsecretar de Stat la Ministerul de Finanţe, a negociat 
mult la Berlin. Dar, din „bluff”-ul organizat de Legaţia Germaniei de aici şi din 
cele ce se lasă a fi şoptit, trebuie reţinut ca exact următoarele: este adevărat că 
poziţia Germaniei s-a îmbunătăţit comparată cu aceea când guvernatorul Băncii 
Naţionale a Iranului, un german, Lindenblatt, era trimis la închisoare împreună cu 
răposatul Teimurtash. Dar, este cel puţin prematur a admite că Uzinele Krupp ar 
monta un mare arsenal la Chemiran pentru construirea de tunuri şi armament. 
Arsenalul de la Chemiran va fi construit de casa suedeză Bofors, în care, este drept, 
Uzinele Krupp aveau 25% din acţiuni, dar acestea au fost de curând cumpărate de 
firma suedeză Electrolux. Germanii vor numai o uzină de muniţii uşoare cu maşini 
Fritz-Werner şi o uzină de plăci pentru fabricarea obuzelor. Ceea ce încurajează 
acest „bluff” este angajarea a doi ingineri germani pentru exploatarea minelor de 
cupru şi pentru care germanii au semnat ieri un contract cu firma engleză „Imperial 
Chemical” (Lord Melchet) pentru furnituri de dinamită. Aceeaşi casă britanică este 
pe punctul de a semna un important contract de armament şi explozibili în numele 
ei şi al firmelor asociate. 
                                 

345 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Îmi pare însă dubios ca: 1) Guvernul german să fi avut mare succes prin 
obţinerea concesionării cromului şi nichelului din Iran. Dacă această concesiune 
există, apoi nichelul şi cromul se găsesc în minimă cantitate în Iran şi sunt de 
calitate cu totul inferioară; 2) puţinul bumbac din sud, cedat Germaniei cu un preţ 
de 60% mai scump decât acel al pieţei, spre a ajuta Guvernului Iranului aplicarea 
regimului de compensaţii cu Germania, nu poate, în nici un caz, reprezenta o 
contribuţie însemnată la importurile Germaniei. Iar furniturile de material rulant, 
actualmente începute cu Rusia, care ar putea conduce apoi la concesiunea limitată a 
căii ferate este cel puţin, pentru un moment, ca puţin probabilă. 

Excelenţa Voastră va găsi în alăturare textul tratatului din 1935 împreună cu 
anexele şi cea mai recentă hartă a Iranului şi Irakului. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Constantinescu 
[Note marginale:] 
La Marele Stat Major. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 62, f. 204–208 

545 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUENOS AIRES, ALEXANDRU BUZDUGAN, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

Buenos Aires 
R. nr. 906, din 27 mai 1936 
Confidenţial. 

Punctul de vedere argentinian şi sud-american referitor la lichidarea diferendului 
dintre SN, Italia şi Etiopia 

Domnule Ministru, 

Ca urmare la telegrama mea nr. 824346/1936, am onoarea a aduce la 
cunoştinţa Excelenţei Voastre punctele principale în jurul cărora se cristalizează 
politica externă atât a Argentinei, cât şi aproape a tuturor celorlalte state sud-
americane, în legătură cu Societatea Naţiunilor şi Italia. 

Pornind de la ideea că litigiul italo-etiopian are două aspecte: 
Aspect de conflict cu caracter colonial şi de preponderenţă în Marea 

Mediterană şi în Marea Roşie, luând forma unui litigiu anglo-italian. 
                                 

346 Vezi documentul nr. 508. 
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Aspect de conflict de principii între Societatea Naţiunilor şi Italia, considerată 
ca agresor indiscutabil contra unui stat membru al acelei asociaţii. 

Ţinând seama de cele două aspecte mai sus menţionate şi de faptul că Anglia 
duce în politica externă o linie puţin dreaptă, iar pe de altă parte, considerând că 
sancţiunile votate de aproape toate statele americane au adus prejudicii de ordin 
economic şi, în orice caz, nu mai au motiv de a fi menţinute de acum înainte; 
considerând, pe de altă parte, că s-ar produce o zdruncinare a prestigiului Societăţii 
Naţiunilor în cazul când s-ar recunoaşte Italiei anexarea Etiopiei sau când se va 
amâna sine die lichidarea acestei chestiuni, aproape unanimitatea statelor americane 
sunt de acord pentru ca la viitoarea sesiune a Societăţii Naţiunilor să se propună 
spre rezolvare următoarele chestiuni: 

1) Ridicarea sancţiunilor economice contra Italiei, operaţiune ce s-ar realiza 
la cererea oricăreia din membrii Societăţii Naţiunilor, şi la care se vor ralia imediat 
toţi membrii americani ai forului de la Geneva. 

Această operaţiune ar da satisfacţie Italiei, ar readuce o normalizare a vieţii 
economice internaţionale, destul de complicată din cauza crizei mondiale, şi ar 
uşura raporturile politice dintre ţările respective. 

2) Pentru menţinerea prestigiului Societăţii Naţiunilor se va face de către un 
membru al SN o cerere de nerecunoaşterea a achiziţiilor teritoriale făcute de Italia. 

Votarea unei asemenea rezoluţii nu ar putea să fie interpretată de Italia ca un 
act de ostilitate politică, ci, mai degrabă, ca un act de cuminţenie menit să 
salvgardeze în parte prestigiul pierdut al asociaţiei geneveze, prestigiu pentru care 
însuşi Italia are mare interes să lupte. 

Cu toată această nerecunoaştere în drept a anexării Etiopiei, Italia va putea 
să-şi organizeze şi să-şi administreze liniştit zisa colonie, aşteptând ca, mai târziu, 
în alte situaţii politice internaţionale să se găsească o formulă de lichidare a acestei 
chestiuni, care să nu ultragieze în mod prea ostentativ morala internaţională. 

Concepţia de mai sus răspunde unui idealism politic a statelor americane şi 
este transpusă în actul de la 3 august 1932, prin care cele 21 de republici americane 
se angajează solemn a nu recunoaşte niciunei ţări achiziţiile teritoriale făcute pe 
cale de forţă. 

Rectificarea de acum patru zile a Pactului Saavedra Lamas de către Parlamentul 
brazilian este încă un indiciu mai mult că chiar Brazilia, care nu a luat parte la 
sancţiuni, nu vrea să recunoască anexarea Etiopiei de către Italia. 

Printre promotorii acestor două idei de nerecunoaştere a achiziţiilor teritoriale 
printr-o declaraţie unanim votată la Societatea Naţiunilor, concomitent cu ridicarea 
sancţiunilor, domnul Saavedra Lamas ocupă, fără discuţie, primul plan. 

Integrul profesor de drept, autor al pactului cu acelaşi nume, pacifist înfocat, 
caracter intransigent, care nu poate admite călcarea unei semnături pusă pe un act 
internaţional, arbitru în chestiunea lichidării conflictului din Chaco, cancelarul 
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argentinian, înţelege să ducă până la capăt lupta pe acest teren, cu toate că în 
Argentina se găsesc 3 000 000 [de] italieni sau fii de italieni la o populaţie de 
12 000 000. 

Opoziţia pe care Domnia Sa a făcut-o la formarea programului de discuţii a 
viitoarei Conferinţe Panamericane, prin îndepărtarea de la început a unei 
posibilităţi chiar de discuţie, în vederea formării unei Societăţi a Naţiunilor 
Americane şi a unei Curţi de Justiţie Internaţionale Americane, îi dau dreptul la un 
sentiment de recunoştinţă din partea ţărilor europene membre a Societăţii Naţiunilor. 

Domnia Sa pricepe, deci, cu greu încetineala cu care cancelariile europene se 
pun de acord asupra acestor două puncte fără de a căror realizare Societatea 
Naţiunilor nu va putea să-şi continuie rolul şi riscă să vadă o retragere în bloc a 
tuturor statelor americane, care astăzi mai sunt membre ale forului de la Geneva. 

Domnia Sa crede că acum, mai mult ca oricând, o colaborare strânsă este 
necesară între statele sud-americane, Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică, 
Franţa şi Rusia, şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ea răspunde unei necesităţi de a 
menţine, cel puţin în formă, prestigiul Societăţii Naţiunilor şi nu aduce, în fapt, 
nicio ştirbire activităţii italiene în Etiopia. 

În privinţa atitudinii Angliei, cancelarul argentinian crede că incompetenţa 
ministrului respectiv de Afaceri Străine este sursa nerealizării încă a unui front 
comun a statelor membre a Societăţii Naţiunilor, pentru pregătirea pe baza celor 
două puncte sus-menţionate a dezbaterilor de la 16 iunie, dacă vor avea loc. 

Pe de altă parte, domnul Saavedra Lamas socoate că, dacă se realizează un 
acord între statele americane şi europene mai sus menţionate, Anglia nu va putea 
decât fi de acord cu acest proiect. 

În această ordine de idei, am nevoie, pentru coordonarea politicii ce urmărim 
alături de statele sud-americane, de câteva directive în linii mari pentru ca, pe baza 
lor, să ţin contactul permanent cu cei care decid în chestiunile politice externe ale 
republicilor de aici, în legătură cu statele europene, membre ale Societăţii 
Naţiunilor în speţă cu ministrul de Externe al Argentinei. 

Punctul Domniei Sale de vedere pentru rezolvarea impasului în care se 
găseşte Societatea Naţiunilor este împărtăşit de marea majoritate a reprezentanţilor 
sud-americani la Conferinţa de Pace pentru rezolvarea conflictului din Chaco, care 
se găsesc la Buenos Aires. 

Printre aceşti delegaţi menţionez pe domnul Rodriguez Alvez, ambasadorul 
Braziliei la Roma, prim-delegat brazilian la Conferinţa de Pace, şi pe domnul 
Macedo Soares, fratele ministrului de Externe al Braziliei, al doilea delegat 
brazilian la Conferinţa de Pace.  

De asemenea, sunt raliaţi acestui punct de vedere, în acord cu guvernele 
respective, ambasadorii Chile, Perului, Uruguayului şi Mexicului. 

Personal, cred că este o foarte bună ocazie pentru ţările Micii Înţelegeri şi 
Înţelegerii Balcanice de a încerca să stabilească un front comun cu statele sud-
americane, pe baza unei declaraţii de nerecunoaştere a achiziţiilor teritoriale făcute 
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prin forţă, mai ales faţă de o eventuală încercare a unor state din Europa Centrală, 
interesate a schimba prin forţă frontierele fixate prin Tratatul de la Versailles. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Buzdugan 
AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 187, f. 144 

546 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 314, din 29 mai 1936, ora 00.25 
Strict personal. 

Astăzi seară am văzut pe Stoiadinović, înainte de a pleca la Bucureşti, cum am 
proiectat. Acesta mi-a spus că durata serbărilor din Bucureşti fiind prea lungă, timp de 
trei zile, Guvernul nu-şi poate lua răspunderea siguranţei vizitei Principelui Regent. Se 
va cere, deci, de aici ca Principele Regent să fie prezent la Bucureşti numai în ziua de 
8, şi la Turnu Severin, în ziua de 9, unde ar veni şi preşedintele Consiliului de Miniştri. 

Relaţiile mele cu Stoiadinović mi-au dat libertatea a protesta în modul cel 
mai viu contra acestei greşite idei a Guvernului iugoslav. Stoiadinović a obiectat că 
tragedia de la Marsilia este încă prea vie în mintea colegilor săi de aici şi, mai ales, 
a lui Korosetz, care refuză să-şi ia răspunderea de data aceasta. Am ripostat că 
Alexandru, fostul Rege al Iugoslaviei, a călătorit în trei rânduri la Sinaia, Bucureşti, 
Curtea de Argeş şi Câmpina fără cel mai mic incident şi am adăugat că Guvernul 
român îşi ia deplină răspundere pentru viaţa Princepelui Regent. 

Astfel, mi-am amânat plecarea mea la Bucureşti până mâine, când încă o dată 
voi vedea pe primul ministru, căruia am spus că nu am curajul să mai plec la 
Bucureşti şi chiar să comunic ceva din ceea ce mi-a spus; că îi las lui sau 
Principelui Regent această misiune delicată de a schimba programul deja stabilit 
pentru care pregătiri foarte avansate s-au făcut. Nu am scăpat din vedere de a-i 
aminti că durata acestei vizite a fost fixată după un acord perfect între el şi 
Excelenţa Voastră pentru zilele de 6, 7 şi 8 iunie, astfel încât această schimbare în 
ultimul moment n-ar putea fi justificată de o teamă imaginară. 

Stoiadinović a fost tare plictisit de cele survenite. 

Gurănescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 129–130 
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547 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA LONDRA, DIMITRIE BUZDUGAN, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 074, din 29 mai 1936, ora 03.52 
Înreg. la nr. 29 907, din 30 mai 1936 

Ca urmare la telegrama mea nr. 1 018347. 
În ultimele zile, se observă o desfăşurare a unei activităţi menite să aducă o 

destindere în raporturile anglo-italiene. Domnul Grandi a făcut acum câteva zile o 
vizită la Foreign Office şi a dat a înţelege că Italia, considerând problema coloniilor 
sale rezolvată, doreşte acum o destindere şi ar fi gata să facă un gest din partea ei, 
dacă i s-ar cere acest lucru. Domnia Sa a căutat a arăta, de asemenea, că grija 
exprimată atât în presă, cât şi în unele cercuri politice, după care, în viitor, Italia ar 
ameninţa în urma succesului obţinut în Abisinia, interesele Marii Britanii în 
Mediterană şi ar încerca o presiune asupra unor state balcanice, este lipsită cu totul 
de temei. 

Ambasadorul Italiei a părut a înţelege dificultatea în care se află Guvernul 
britanic de a ridica sancţiunile, cercurile politice şi opinia publică engleză fiind 
încă foarte divizate şi, mai degrabă, ostile unei astfel de măsuri, dar a insistat 
asupra necesităţii ridicării lor cât mai curând posibil. 

În legătură cu aceasta, mi se spune că vizita domnului Lennox la Roma a fost 
întreprinsă după înţelegerea cu Foreign Office şi că interviul publicat ieri de ziarul 
„Daily Telegraph” ar putea, în concepţia conducătorilor politicii britanice, influenţa 
spre indulgenţă opinia publică, prin declaraţiile făcute de domnul Mussolini. 

Politica de apropiere de Anglia, pe care Italia o încearcă în acest moment, va 
suferi oarecare întârziere, Guvernul britanic nepărând încă hotărât aş defini linia de 
conduită. 

În cercurile politice bine informate, se crede însă că această apropiere este 
inevitabilă şi că singura dificultate a momentului de faţă este găsirea unei reglări 
cât mai reflectate a lichidării sancţiunilor. În cercurile guvernamentale, se speră 
încă că, până la 15 iunie, se vor găsi, poate, două-trei state care să părăsească 
blocul sancţionist, creând, astfel, spărtura mult aşteptată. Se consideră chiar că 
Polonia şi unele din statele Americii de Sud ar putea juca cu succes acest rol. Între 
timp, la Foreign Office laitmotivul este: să mai aşteptăm. 

Buzdugan 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 54, f. 209–210 
                                 

347 Vezi documentul nr. 522. 
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548 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 36 124, din 29 mai 1936, ora 16.45 
Înreg. la nr. 29 909, din 30 mai 1936 

Am profitat de trecerea prin Berlin a ministrului Germaniei în România 
pentru a avea cu Domnia Sa nu mai puţin de patru lungi întrevederi, în decursul 
cărora am examinat cele mai importante aspecte ale relaţiilor politice şi economice 
dintre ambele ţări. Ieri, în special, am examinat în decurs de mai multe ore, 
următoarele chestiuni: Germania şi revizionismul unguresc, adevărul asupra 
raporturilor româno-ruse, presa, raporturile între minoritatea germană de la noi şi 
Reich, tendinţele de imixtiune în politica noastră internă, chestiunea evreilor, 
chestiunea polonă. 

Ministrul Germaniei a luat notă de toate doleanţele noastre şi m-a asigurat de 
cel mai călduros concurs al său. Pentru a da dovadă de spiritul cu care începe noua 
sa misiune a făcut chiar imediat o serie de demersuri destinate a ne da satisfacţie. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Dosare Speciale, vol. 341, f. 161 

549 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA TIRANA, GHEORGHE AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 345, din 29 mai 1936, ora 20.00 
Înreg. la nr. 29 918, din 30 mai 1936 

Discursul pronunţat de ministrul Afacerilor Străine al Iugoslaviei la prânzul 
dat în onoarea colonelului Beck, a produs o mare impresie în cercurile Înţelegerii 
Balcanice. Ministrul Greciei consideră că domnul Stoiadinović s-a adresat Franţei 
când a spus că Iugoslavia nu va admite niciodată ca alte naţiuni să decidă soarta sa 
fără colaborarea sa cu titlu egal. Aceste cuvinte, a adăugat ministrul Greciei, 
justifică pe deplin temerea exprimată de Grecia la Conferinţa Balcanică, că în cazul 
unui conflict între Italia şi Iugoslavia, aceasta din urmă ar fi abandonată de Franţa. 
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Dacă noi, a continuat colegul meu grec, am avea certitudinea că Franţa ar 
veni în ajutorul Iugoslaviei, am fi gata să facem război chiar contra Italiei. 

Prestigiul Germaniei este în creştere nu numai la Belgrad. El pare a se întinde 
în Balcani. Regele Zogu a exprimat ieri, faţă de ministrul Statelor Unite ale 
Americii, temerea că, în cazul în care complicaţii s-ar ivi, Germania ar deveni 
arbitrul situaţiei. 

Aurelian 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 234 

550 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 626, din 29 mai 1936, ora 20.21 
Înreg. la 29 903, din 30 mai 1936 

Cu tot misterul în jurul ultimei misiuni militare germane la Budapesta, 
înregistrat de presă, am putut afla următoarele: în urma vizitelor domnilor Göring 
şi Milch la Budapesta, din anul trecut, s-a convenit ca un număr de ofiţeri unguri să 
lucreze în birourile Statului Major german şi un număr de ofiţeri germani să 
conducă şi să controleze la Budapesta reorganizarea armatei ungureşti. După 
cunoscutele vizite ale ofiţerilor unguri la Berlin (vezi telegramele noastre nr. 1 543, 
din 9 iulie, şi 1 512, din 27 septembrie 1935348) au urmat vizitele reciproce care 
tind, mai ales, la organizarea aviaţiei, modernizarea armamentului şi motorizarea 
armatei ungare. 

Recenta misiune a fost condusă de generalul de divizie Liese, şeful Direcţiei 
armamentului din Ministerul de Război al Reich-ului. Acesta a fost ales de 
autorităţile germane nu numai, dat fiind funcţiile sale, dar şi faptul că, în timpul 
războiului, a servit ca ofiţer de legătură cu trupele ungare, vorbind perfect 
ungureşte. Sunt informat că lunile trecute a fost la Berlin [o] altă serie de ofiţeri în 
uniform, fiind văzuţi la Ministerul de Război însoţiţi de ministrul Ungariei, el 
însuşi general şi fost ataşat militar anii trecuţi în Germania. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; La Marele Stat Major. 

AMAE, Fond 71 Ungaria, vol. 57, f. 398–399 
                                 

348 Documentele nu se editează. 
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551 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 320, din 29 mai 1936, ora 20.35 
Înreg. la nr. 29 902, din 30 mai 1936 
Foarte confidenţial. 

În cursul conversaţiei avută cu preşedintele Consiliului de Miniştri, relativ la 
vizita Principelui Regent la Bucureşti, am atins şi chestiunea poziţiei Iugoslaviei 
faţă de Polonia, în urma conversaţiilor cu Beck, care a părăsit ieri seară Belgradul, 
după două zile de recepţii şi conversaţii îndelungate cu Stoiadinović şi Principele 
Regent. Am luat drept punct de plecare pentru examinare o frază din discursul lui 
Stoiadinović cu ocazia banchetului oferit lui Beck, în seara de 27 mai: „Ne găsim, 
voi şi noi, în faţa unor probleme grave şi complexe de rezolvat, care decurg din 
însăşi poziţia geografică a ţărilor noastre... (lipsă în text), a recupera ceea ce ne-a 
scăpat pentru edificarea unui mai bun şi mai sigur viitor pentru generaţiile 
viitoare”, şi o frază din discursul de răspuns al domnului Beck cu această ocazie: 
„Sunt profund convins că ambele noastre guverne vor putea deja determina 
formula de colaborare internaţională care ar putea fi acceptată de ambele ţări” şi 
am atras atenţia că înţelesul acestor două părţi din discursuri ar putea să se 
interpreteze ca o legătură stabilită între Iugoslavia şi Polonia pentru urmărirea unor 
scopuri şi apărarea unor poziţii care ies din cadrul obiectivelor Micii Înţelegeri. 
Căci cum ar putea să se intepreteze altfel ideea „recuperarea a ceea ce a scăpat” 
ambelor popoare decât ca un proiect de câştiguri teritoriale ale Poloniei în direcţia 
tendinţelor ei naţionale şi a Iugoslaviei în dorinţa recuperării regiunii Vilac-Klagenfurt 
şi Salonic. Şi, de asemenea, cum poate să se intepreteze convingerea lui Beck 
asupra formelor de colaborare internaţională, cu intenţia de a refuza, eventual, diferite 
forme de activitate care ar intra în cadrele preocupărilor şi intereselor Franţei şi 
Micii Înţelegeri. 

Deşi surprins de precizia întrebărilor, Stoiadinović pretinde că este o greşeală 
de traducere din limba sârbă, textul orginal raportându-se la legăturile „culturale” 
între ambele ţări, dar că în altă parte a discursului său a declarat fidelitatea 
alianţelor şi a cuvântului dat pentru respectarea obligaţiilor contractate. 

Transmit această explicaţie a lui Stoiadinović cu valoarea ce i se poate 
acorda. Am adăugat preşedintelui că această interpretare ar putea justifica zvonul 
care circulă de la o vreme, despre oarecari angajamente secrete pe care Iugoslavia 
le-ar avea cu Germania şi care astăzi ar fi reînnoite de Beck. 

Gurănescu  
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, f. 119–121 
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552 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 671, din 29 mai 1936, ora 21.15 
Înreg. la nr. 29 905, din 30 mai 1936 
Confidenţial. 

Preocupările de ordin intern – politice, financiare şi, mai cu seamă, monetare – 
absorb opinia publică. Ca întotdeauna, chestiunilor externe nu li se dau importanţa 
ce ele ar fi avut în cazul când Franţa nu ar fi fost atentă, cum este astăzi, la treburi 
interne. Fără precedentele recente, poate că vizita ministrului de Externe polonez la 
Belgrad nu ar fi deşteptat atenţia. Dar, după vizita lui Beck la Bruxelles, a urmat, la 
7 martie, reocuparea zonei demilitarizate de pe Rin şi astfel, insolita călătorie la 
Belgrad a provocat comentarii în presa şi în cercurile politice şi diplomatice. 
Majoritatea ziarelor s-au declarat încrezătoare în atitudinea Iugoslaviei, afirmată 
prin declaraţiile cuprinse în comunicatul de la 8 mai. Alarmate sunt doar ziarele 
extremiste de stânga, de pildă „Le Populaire”, care tratează pe ministrul Afacerilor 
Străine poloneze drept comis voiajor al lui Hitler, iar ziarul „L’Œuvre” socoteşte că 
gesturile lui Beck trebuie să fie suspecte pentru oricine afară de Germania. În două 
articole, „L’Humanité” se ocupă de vizita ministrului polonez, în primul 
mărturisind contrastele cele mai sumbre, şi în al doilea anunţând că această vizită 
va fi urmată de un număr de iniţiative germane pregătite prin vizita lui von 
Ribbentrop la Budapesta, urmată de a lui Göring la Varşovia. Organul comunist 
subliniază gravitatea intrigilor lui Beck de [pe] lângă diriguitorii iugoslavi. Chiar 
Pertinax, confient în declaraţiile de la 8 mai, de la Belgrad, constată că subzistă, 
totuşi, o tendinţă neliniştitoare. Politis socoteşte vizita lui Beck în Iugoslavia ca o 
nouă tentativă de dislocare a unor ţări aliate, încercate de Hitler prin binevoitorul 
canal al ministrului de Externe polonez, iar colegul meu iugoslav, cu care am 
discutat astăzi în prezenţa secretarului general al Ministerului Afacerilor Străine 
turc, chestiunile la ordinea zilei privitor la aşa-zisa „vizită de curtenie” de mai sus a 
spus: „Sunt contra maniei vizitelor şi a comunicatelor care nu spun nimic, ba dau 
de bănuit. Se exagerează, cred, sensul vizitei domnului Beck, dar, totuşi, este bine 
ca la Paris şi la Londra, cercurile oficiale şi altele să se arate neliniştite”. 

Domnia Sa a convenit că acordurile şi furniturile metalurgice germane în 
Iugoslavia sunt reale şi că acestea nu sting, cum s-a spus, creanţa de o jumătate de 
miliard de dinari asupra Germaniei, căci, prin noile furnituri reciproce, ea va 
rămâne, ba chiar va spori. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 405–407 
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553 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R nr. 1 212, din 29 mai 1936 

Politica externă pe luna mai 1936 

Domnule Ministru, 

Sensul şi cuprinsul însăşi al chestionarului englez nu a surprins mult cercurile 
de la Berlin. Punctele vulnerabile ale propunerii de pace germane, pe care 
documentul britanic încearcă să le lămurească erau foarte bine cunoscute la 
Auswärtiges Amt, şi, până la un punct, reacţia engleză era considerată ca firească. 

Surpriza dureroasă a constituit-o aici însă faptul că numai 24 [de] ore după 
transmiterea scrisorii domnului Eden către Sir Eric Phipps, chestionarul englez a 
fost publicat, discuţia devenind astfel publică. Ceea ce Germania a nădăjduit a 
putea obţine în mod discret, în tratative directe şi cu argumente sensibile mai ales 
pentru Guvernul englez, nu se mai putea astfel realiza. În locul scontatelor tratative 
directe, opinia internaţională devenea, de fapt, cenzorul atitudinii viitoare a Reich-ului. 

Astfel, toate asperităţile chestionarului englez nu mai puteau fi nici îndulcite, 
nici trecute cu vederea în simple întrevederi diplomatice. Germania trebuia să 
reacţioneze cu energie, pentru a salva, cel puţin în aparenţă, poziţiile sale de care 
înţelegea să nu se clintească. 

Critica s-a îndreptat, în primul rând, împotriva Franţei. Presa germană, în cap 
cu oficiosul „Völkischer Beobachter” a vrut să vadă atât în documentul englez, cât, 
mai ales, în faptul publicării lui, un act de inspiraţie franceză. „Frankfurter 
Zeitung”, de la 10 mai, o afirmă, de altfel, în mod categoric: „documentul e de 
fabricaţie engleză, însă condeiul domnului Eden a fost dirijat de la Paris”. 
Discutând în fond întrebările formulate, „Frankfurter Zeitung”, a cărui tendinţă e de 
obicei destul de moderată, ajunge la următoarea concluzie pesimistă: „experienţa arată 
că chestionarele, ca şi toate scripturile diplomatice, duc uşor la un impas din care 
nu se mai poate ieşi”. Această concluzie pesimistă justifică, la rândul său, un atac al 
ziarului împotriva politicii franceze, care a impus şi a obţinut publicarea documentului. 

În această atmosferă de iritare şi de decepţie era greu a se putea obţine chiar 
numai un început de clarificare. Îndeosebi, chestiunea de fond care ridica greutăţile 
cele mai mari, era precizia unei atitudini viitoare a Germaniei faţă de Rusia 
Sovietică. Pe acest teren nu se poate obţine de la Wilhelmstrasse decât cele mai 
vagi formule platonice, îndărătul cărora rămâne întreaga îngrijitoare problemă a 
zilei de mâine. Germania refuză orice participare la un sistem de garanţie colectivă, 
bazat, mai ales, pe asistenţă mutuală, sistem în care Rusia Sovietică ar fi principalul 
beneficiar. Pare a exista o fatalitate istorică care opune lumea germană celei slave, 
tradusă astăzi prin antagonismul între naţional-socialism şi între comunismul 
sovietic. 
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Ceea ce rămâne de fapt, în principiu, în împrejurările de astăzi, este oferta 
germană pentru o înţelegere directă cu Anglia. În această înţelegere se rezervă 
Franţei locul ei, într-o cristalizare a actualului statu-qou în Occidentul Europei. Pe 
frontierele sale orientale însă, Germania neclintită pe poziţiile sale, înţelege să lase 
problema nerezolvată, fără niciun angajament, şi fără a admite un sistem care ar 
putea însemna o limitare a viitorului. 

De aceea, dezamăgirea şi starea de spirit a opiniei germane, ce am semnalat 
Excelenţei Voastre prin telegramele mele de acum trei săptămâni, s-a tradus în 
elocventa formulă a cronicarului politic al ziarului „Frankfurter Zeitung”: „De ce 
Anglia nu acceptă mâna pe care i-o întinde Germania?”. 

Argumentul juridic pe care, în mod constant, se sprijină teza germană este că 
atâta vreme cât Franţa şi Rusia îşi rezervă dreptul de a hotărâ libere acţiunea lor, în 
cadrul unui conflict european, tot sistemul de securitate este răsturnat. Reich-ul nu 
poate nesocoti acest fapt, pe care-l consideră exclusiv împotriva sa. 

Întrevederea pe care ambasadorul [Marii] Britanii a avut-o cu cancelarul Hitler la 
14 mai a dat loc la cele mai variate interpretări şi comentarii. Revenind însă asupra 
metodei de publicitate întrebuinţată cu prilejul memorandumului, de asta dată, secretul 
a fost păstrat cu stricteţe asupra fondului conversaţiei urmate. Din cele ce au transpirat 
însă, şi pe care am avut onoarea a le comunica la timp Excelenţei Voastre, rezultă că 
bilanţul întrevederii a fost puţin favorabil. În actuala conjunctură internaţională, 
cancelarul Hitler înţelege, pe de o parte, să aştepte o prealabilă clarificare a raporturilor 
între marile puteri, şi, pe de altă parte, să nu se angajeze, din principiu, la nicio acţiune 
care ar putea limita libertatea politică sau capacitatea militară a Germaniei. Se pare că 
domnul Hitler a afirmat categoric lui Sir Eric Phipps că nici limitări aeriene, nici 
reduceri militare nu sunt posibile acum şi că ceasul unor asemenea discuţii nu a sosit 
încă. Mai mult chiar, Domnia Sa a lăsat să se înţeleagă că Societatea Naţiunilor „după 
pierderea de prestigiu pe care a suferit-o”, trebuie să fie complet reorganizată înainte de 
a putea conta pe colaborarea Guvernului său. 

Este neîndoios că Germania, mai sensibilă ca oricare altă ţară la adevăratele 
raporturi de forţă ale vecinilor săi, s-a grăbit să înregistreze pierderea de prestigiu şi 
de forţă suferită de Marea Britanie în conflictul african. De astă dată, nici 
cancelarul, nici Guvernul său nu mai caută cu aceeaşi înfrigurare ca până acum 
bunăvoinţa şi prietenia Guvernului de la Londra. Privind cu un nou interes spre 
noul Imperiu roman, el nădăjduieşte ca din ciocnirea sa cu vechiul Imperiu britanic 
să rezulte o conjunctură din cele mai favorabile pentru politica de viitor a Reich-ului. 

Această pierdere de prestigiu a Marii Britanii faţă de opinia germană a fost 
înregistrată cu oarecare satisfacţie de presa de la Berlin. Astfel, „Lokal Anzeiger” 
face o comparaţie destul de maliţioasă între Anglia, care nu poate găsi 4 000 de 
piloţi pentru aviaţia sa, şi între Italia, care a realizat prin voinţa domnului Mussolini 
o victorie incomparabilă. La rândul său, domnul Schäffer se întreabă în „Berliner 
Tageblatt” ce front va ridica Anglia pe ruinele Societăţii Naţiunilor şi a securităţii 
colective. Domnia Sa consideră că anexarea Abisiniei este o lovitură definitivă 
adusă sistemului politic ce se urmărea a organiza în trecut. Aceasta îl face să 
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ajungă la concluzia că Ducele a apropiat, de fapt, Africa de Europa: „se deschid, 
astfel, noi pericole însă şi noi perspective”. Pe nesimţite, se pune din nou problema 
colonială germană, care devine, astfel, o problemă de acutalitate şi care va constitui, 
poate, primul deziderat de mâine al Reich-ului, faţă de puterile de la Geneva. 

Paralel cu această scădere de prestigiu a Marii Britanii, acţiunile domnului 
Mussolini s-au ridicat în mod simţitor la bursa politică de la Berlin. De unde la 
început greutăţile campaniei abisiniene sporeau aici nădejdea unei dislocări a 
frontului de la Brenner, de astă dată diplomaţia germană pare a face calcul invers. 
În cazul când o apropiere de puterile occidentale şi, mai ales, de Marea Britanie se 
va dovedi, în cele din urmă, ca nerealizabilă, nu este exclus ca domnul Hitler să 
facă concesiile necesare unei colaborări politice cu Italia. Simptomele acestei 
atitudini noi s-au văzut şi s-au înregistrat în calmul relativ cu care presa germană a 
privit ultimele evenimente din Austria şi în neutralitatea, cel puţin aparentă, pe care 
Reich-ul a păstrat-o tot timpul; în vizitele de personalităţi politice italiene în 
Germania şi germane în Italia (Frank, Rossoni etc.) şi în declaraţiile liniştitoare 
reiterate de curând la Roma de domnul von Hassel. 

Cât de departe s-ar fi mers deja pe calea unui adevărat armistiţiu între Roma 
şi Berlin este greu de precizat. Faptul există însă, că atât în concepţia Guvernului 
italian, cât şi în gândul cancelarului Hitler pare a-şi face drum tendinţa stabilirii, pe 
un timp limitat, a unei zone între Germania şi Italia. 

Este interesant însă de subliniat, cum manevra şi abilităţile domnului Mussolini, 
care aşteaptă până în ultimul moment pentru a se decide între politica occidentală şi cea 
germană, determină oarecare accente de rea poziţie în presa de aici. Astfel, în numărul 
său de acum două zile, ziarul „National Sozialistische Rhein Front” atrage atenţia 
Italiei asupra atitudinii îndoielnice ce păstrează încă. Ziarul german îi reaminteşte, în 
mod destul de puţin discret, obligaţiile pe care Guvernul domnului Mussolini le-a 
contractat faţă de o Germanie neutrală, nesancţionistă şi binevoitoare, obligaţii cărora 
se răspunde încă cu echilibrul instabil de la Roma. 

În vreme ce atitudinea oficială a Reich-ului faţă de Austria domnului 
Schuschnigg se menţine în cadrul unei neutralităţi corecte, multiplele organizaţii 
ale Partidului Naţional-Socialist continuă acţiunea intensă de propagandă pentru 
ideea unităţii germane. Se păstrează, astfel, trează aspiraţia pentru contopirea 
tuturor germanilor într-un singur Reich, amânându-se numai, din motive de 
oportunitate politică, momentul marii mobilizări naţionale. 

Semnalez astfel, ca deosebit de interesantă, conferinţa ţinută de domnul 
Frauenfeld în ziua de 7 mai, la Universitatea din Berlin. De naţionalitate austriacă, 
expulzat de la Viena de Guvernul Dollfuss, domnul Frauenfeld este astăzi deputat în 
Reichstag-ul german, subliniind astfel cu prezenţa sa în Parlamentul domnului Hitler 
vremelnicia frontierelor politice. În conferinţa sa de la 7 mai, Domnia Sa a declarat în 
mod solemn: „ceea ce este important pentru o naţiune este comunitatea de sânge şi nu 
frontierele artificiale ale unui stat. În acest înţeles, Adolf Hitler nu este patronul unei 
ţări de 68 de milioane de oameni, ci a unei naţiuni de 100 [de] milioane de germani. 
După cum nimeni nu poate împiedica un catolic, în orice ţară din lume, să vină să se 
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închine Papei de la Roma, tot astfel, peste hotarele diferitelor state, nimeni nu poate 
împiedica pe un german să privească spre Führer ca spre şeful său suprem!”. 

În vreme ce raporturile cu Austria trec printr-o fază tot mai complexă, acelea cu 
Cehoslovacia par a înregistra o oarecare destindere. Discursul domnului Krofta în 
Parlamentul de la Praga, în care Domnia Sa a enunţat în favoarea Sovietelor teoria 
„unei a doua naţionalităţi în statul ceh” a fost primită cu destulă bunăvoinţă. Această 
idee nu odată am întâlnit-o chiar sub această formă, la cei mai militanţi adepţi ai 
naţionali-socialismului. Fireşte, pangermaniştii intransigenţi se întreabă dacă 
cuvântarea ministrului de Externe ceh, nu reprezintă mai mult o manvevră decât 
expresia unei convingeri şi a unui progres sincer. Domnul Schäffer, în „Berliner 
Tageblatt”, conchide [că] chiar dacă este vorba de o manevră, faptul e regretabil pentru 
amândouă părţile; dacă însă el se va dovedi a fi începutul unei ere de dreptate pentru 
minoritatea germană, el va putea aduce elemente îmbucurătoare în viitor. 

Fără a putea anticipa asupra raporturilor între Praga şi Berlin, nu se poate 
tăgădui o uşoară tendinţă de ambele părţi, spre o destindere pe tema puternicii 
minorităţi germane din Cehoslovacia. Această destindere, dacă s-ar realiza – lucru 
destul de dificil, dacă ne reamintim anumite cuvinte ale domnilor Göring şi 
Schacht – ar însemna, desigur, un element pozitiv de prim ordin pe tabloul politic 
al Europei Centrale. 

Acest tablou se prezintă, de altfel, în ultimele zile, vizitele simultane ale 
ministrului de Externe polon la Belgrad şi a ministrului de Culte [sic!] maghiar la 
Berlin. Acţiunea Germaniei îşi continuă astfel cursul său metodic şi neîntrerupt pentru 
câştigarea a cât mai multe puncte de sprijin în bazinul dunărean şi în Europa Sud-
Orientală. Ea încurajează apropierea dintre Polonia şi Iugoslavia, şi presa sa salută cu 
interes accentele de „independenţă” ce crede a putea desluşi în discursul domnului 
Stoiadinović. Pe de altă parte, ea primeşte cu căldură pe reprezentantul oficial al 
Guvernului de la Budapesta, cu care semnează un acord cultural, care, în aparenţă, nu 
angajează nimic, dar care sporeşte în fiecare zi mai mult influenţa Germaniei la 
Budapesta. Concomitent cu această vizită, contactul din ce în ce mai strâns între Statul 
Major german şi cel ungar, cu recentele misiuni militare la Berlin şi Budapesta, şi 
apropiatele vizite ale domnului Schacht la Budapesta, Sofia şi, lucru mai important, la 
Belgrad şi Atena, despre care v-am raportat telegrafic, înseamnă tentativa unei adânciri 
şi mai hotărâtoare a acestei influenţe în centrul şi răsăritul Europei. 

În jocul complicat pe care Reich-ul îl duce astăzi cu o energie nebănuită faţă 
de Mica Înţelegere şi chiar faţă de unele state balcanice, se desluşeşte planul bine 
determinat al recâştigării poziţiilor sale pierdute din trecut. Pentru atingerea acestui 
scop, Reich-ul va întrebuinţa, ca şi până acum, atât argumentele sale de forţă şi de 
prestigiu, influenţa sa economică şi făgăduielile cele mai ademenitoare, cât şi 
intimidările hotărâte, în ceasul pe care îl va socoti nimerit, căutând a profita de 
lipsa de unitate şi iniţiativă a celorlalţi mari factori ai politicii internaţionale şi, mai 
vârtos, de criza internă şi de prestigiu prin care trec în momentul de faţă, îndeosebi, 
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Marea Britanie şi Franţa. Privim astfel, de fapt, numai la începutul unei mari 
acţiuni diplomatice, de a cărei evoluţie sunt legate atât de strâns interesele noastre 
naţionale şi politice. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 224–233 

554 
DIRECTORUL DIRECŢIEI AFACERILOR POLITICE DIN  

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, ALEXANDRU CRETZIANU, 
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE 

Bucureşti, 29 mai 1936 
Nr. 28 576 
Anexe: una 
Prin curier. 

Domnule Ministru, 

Am onoarea a Vă trimite, aici, alăturat, în copie, raportul pe care-l primesc de 
la Legaţia noastră din Londra, sub nr. 1 004/A-2, din 15 mai 1936, relativ la: 1) 
atitudinea britanică faţă de ultimele măsuri luate de Guvernul italian în Etiopia; 2) 
eventuala reformă a Pactului Societăţii, astfel cum e întrevăzută la Londra. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Ministru,  Director, 
(ss) Al. Cretzianu (ss) V. Brabeţianu 

Domniei Sale,  
Domnului C. Antoniade 
Ministrul României la Geneva 

„R. nr. 1 004/A-2, din 15 mai 1936 

Domnule Ministru, 

Discursul agresiv al domnului Mussolini, în urma ocupării Abisiniei şi 
atitudinea delegaţiei italiene la Geneva au făcut să scadă considerabil elanul acelei 
părţi din opinia publică şi din lumea politică britanică, care considerau deja 
sancţiunile ridicate. 
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Ambasadorul Italiei la Londra a remis la Foreign Office o copie de pe 
decretul de anexare a Abisiniei şi de conferire a titlului de împărat Regelui Italiei. 

Întrebat de Camera Comunelor asupra intenţiilor ce are faţă de gestul italian, 
domnul Baldwin a răspuns numai că nota Guvernului italian a fost primită «cu 
toate rezervele» şi că ambasadorul a fost informat că ea va fi remisă domnului 
Eden când acesta se va fi înapoiat de la Geneva. Iar la Foreign Office mi se spune 
că mai trebuie aşteptat, formula cea mai onorabilă pentru ridicarea sancţiunilor 
fiind extrem de greu de găsit. 

În cercurile politice se manifestă oarecare îngrijorare ca situaţia actuală să nu 
se înrăutăţească şi ca domnul Mussolini, impacientat de procedura geneveză, să nu 
fie din ce în ce mai intransigent, făcând ridicarea sancţiunilor foarte anevoiasă. Se 
crede aici că vor mai trebui săptămâni, poate chiar luni, până când regimul 
sacnţiunilor să fie complet lichidat. 

În aşteptare, se discută pretutindeni necesitatea revizuirii Pactului Societăţii 
Naţiunilor. Nimeni nu pare încă a şti care anume modificări ar fi cele mai indicate. 
Trei posibilităţi sunt discutate mai cu deosebire. Prima ar fi, pur şi simplu, 
eliminarea din Pact a articolului 16 şi este susţinută, mai ales, de conservatorii 
extremişti, dar are puţine şanse de reuşită. A doua formulă ar fi întărirea articolului 
16 şi, poate, a celor de la 10 până la 16. Această cale are partizanii cei mai mulţi în 
rândurile Partidului Laburist, a cărui conducători contează şi pe sprijinul care ar 
putea să îl aibe – pentru întărirea articolelor 10 şi 16 – de la viitorul guvern francez. 
A treia formulă, cea mai răspândită, favoritzată atât la Foreign Office, cât şi în 
rândurile majorităţii conservatoare, este crearea unui sistem de pacte regionale în 
cadrul Societăţii Naţiunilor. 

Din cele enumerate mai sus, ultimele două sisteme par a fi mai accesibile, 
adică modificarea articolului 16, după concluziile ce se pot trage din experienţa 
abisiniană, chiar dacă aceste modificări nu ar putea fi atât de importante cum le-ar 
dori laburiştii sau sistemul regional în cadrul Pactului Societăţii Naţiunilor. 

Se crede, în general, că discuţiile asupra modificărilor de adus pactului ar 
putea să înceapă cu prilejul adunării din septembrie viitor. 

Trebuie însă să adaug că, din punctul de vedere al politicii Imperiului, 
Guvernul britanic va avea greutăţi serioase de întâmpinat în rezolvarea acestor 
două chestiuni: ridicarea sancţiunilor şi reforma pactului, din partea dominioanelor. 

Într-adevăr, dominioanele au fost de la început împotriva ideii de ridicare a 
sancţiunilor, şi această opoziţie a fost, îndeosebi, resimţită de domnul Eden în 
ajunul ultimei sale plecări la Geneva. Dar dacă influenţa dominioanelor în 
chestiunea lichidării regimului sancţiunilor poate fi atenuată, ea se va dovedi, 
foarte probabil, din cele mai serioase când va veni în discuţie reforma Pactului 
Societăţii Naţiunilor. Până în prezent, guvernele dominioanelor, neputând defini o 
politică pozitivă în această materie, au preferat să arate dezaprobarea lor faţă de: o 
slăbire a Covenantului; o întărire a articolului 16; o reformă a pactului, în baza 
înţelegerilor regionale. De fapt, politica [este] negativă pe toată linia: nici reforma, 
nici ridicare de sancţiune, nici politică de autoritate faţă de Germania, nici noi 
angajamente cu Franţa etc. 
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Această politică pe care dominioanele o fac de ani îndelungat [sic!], va da 
mult de lucru Guvernului britanic, afară numai dacă o primejdie imediată nu le va 
obliga să se ralieze fără şovăire la o acţiune comună. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Buzdugan”. 

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 187, f. 136–137 

555 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE, DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA LONDRA, DIMITRIE BUZDUGAN, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 076, din 30 mai 1936, ora 14.12  
Înreg. la nr. 30 167, din 31 mai 1936 

Ca urmare la telegrama nr. 1 074349. 
Ambasadorul Italiei la Londra a avut o lungă întrevedere, joi 28 mai a.c., în 

cursul căreia a discutat sub toate aspectele ei situaţia politică europeană. Cu acest 
prilej, domnul Grandi a explicat domnului Eden că domnul Mussolini, după ce a 
dat Angliei numeroase dovezi a dorinţei sale sincere de bună... (lipsă în text), atât 
prin declaraţiile făcute reprezentanţilor autorizaţi ai Marii Britanii, cât şi prin presă, 
nu poate în acest moment merge mai departe de a face un gest definitiv; domnul 
Mussolini consideră aceste dovezi ca suficiente pentru a proba seriozitatea şi 
sinceritatea dorinţei de apropiere a Italiei de Marea Britanie, iar dacă englezii nu 
arată un gest hotărâtor, să binevoiască să definitiveze cu precizie ce anume doresc. 

La acestea, domnul Eden a replicat că „Marea Britanie nu poate sugera ceea 
ce Italia ar trebui să sugereze”. 

Aceasta putând da impresia unei tocmeli şi că nu poate lua iniţiativa care, 
incluzând Italia la anumite hotărâri, să legitimeze apoi ridicarea sancţiunilor. 

Domnul Grandi a insistat asupra imposibilităţii unor negocieri fructuoase 
înainte ca sancţiunile să fie ridicate şi a rămas cu impresia că ele vor fi menţinute, 
probabil, şi după data de 15 iunie. 

Sunt în măsură să adaug că în caz că s-ar încerca continuarea regimului 
actual, chiar după Consiliul Societăţii Naţiunilor din septembrie (lucru care pare 
                                 

349 Vezi documentul nr. 547. 



Institutul Diplomatic Român 

 812 

aproape exclus), domnul Mussolini va anunţa atunci retragerea Italiei din Societatea 
Naţiunilor şi va proceda la revizuirea întregii politici italiene în Europa. 

Cercurile politice şi cercurile diplomatice comentează această întrevedere ca 
o dovadă în plus a dorinţei de apropiere şi colaborare anglo-italiană. 

Buzdugan 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.  

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 90–91 

556 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 

NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 36 129, din 30 mai 1936, ora 14.30  
Înreg. la nr. 30 173, din 31 mai 1936 

Călătoria domnului Beck la Belgrad şi cuvântările rostite de acesta şi de 
Stoiadinović au fost înregistrate cu interes şi cu simpatie la Auswärtiges Amt. 
Urmând cuvântul de ordine, întreaga presă germană a subliniat apropierea între 
ambele ţări în prezent, după cum spune ziarul „Völkischer Beobachter”, va 
ameliora simţitor atmosfera politică. Ea a fost invitată, totuşi, a nu exagera 
însemnătatea acestui eveniment şi a nu trage concluzii premature. „Die Borsen 
Zeitung” scrie ca cei care aşteptau crearea unui nou bloc s-au înşelat, adăugând că 
asistăm nu la formarea de noi blocuri rigide, ci la începutul unui bloc mai elastic. 
„Politica realistă ce lasă în picioare alianţele existente, dar care reduce obligaţiile 
contractanţilor la stricta măsură a necesităţilor reciproce”. 

Ziarul „Berliner Tageblatt” afirmă că, probabil, Iugoslavia va merge în 
viitoarele reuniuni internaţionale mână în mână cu Polonia, părăsind Mica 
Înţelegere. Rezultă însă din discursul lui Stoiadinović convingerea necesităţii unei 
politici mai independente în cadrul actual. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 131–132  
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557 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 36 131, din 30 mai 1936, ora 14.30 
Înreg. la nr. 30 151, din 30 mai 1936 
Confidenţial. 

Colegul meu belgian, întors zilele acestea din ţara sa, mi-a împărtăşit, 
confidenţial, impresia că opinia publică belgiană este obosită de ceea ce Domnia Sa 
numeşte atitudinea negativă a Franţei. Dacă starea de până acum se menţine şi după 
constituirea Guvernului francez, nu este exclus ca Belgia, urmând anumite sugestii 
britanice, să se vadă obligată a ajunge cu Germania la o înţelegere bilaterală, 
conform metodei preconizate de domnul Hitler. Domnia Sa a încheiat că în Belgia, 
ca şi în Anglia, începe să se înţeleagă că este preferabil a avea un acord semnat de 
domnul Hitler decât nimic. Această opinie merită cu atât mai mult să fie reţinută, 
cu cât ministrul Belgiei este un om prudent şi rezervat.  

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 58, f. 156 

558 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 

CONSTANTIN ANTONIADE, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva] 
T. nr. 400, din 30 mai 1936, ora 18.05 
Înreg. la nr. 30 162, din 31 mai 1936 

Ca urmare la telegrama nr. 398350. 
Secretarul general al Societăţii Naţiunilor a informat în mod oficial pe 

preşedintele Beneš şi pe preşedintele Consiliului Societăţii Naţiunilor despre 
demersul Argentinei. Data convocării adunării nu se va putea fixa decât după 
depunerea cererii formale a Guvernului argentinian, care se va face la începutul 
săptămânii viitoare. Se prevede convocarea concomitentă ori la mică distanţă de 
                                 

350 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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sesiunea CSN. Aceasta din urmă rămâne acum aproape fără obiect, odată ce 
conflictul italo-abisinian va fi deferit Adunării, iar afacerea Locarno n-a făcut nici 
un pas înainte de la ultima sesiune. Fiind improbabil ca preşedintele Beneš să vină 
la Geneva, Adunarea va avea, în primul rând, să-şi aleagă preşedintele. Până acum 
nu se cunosc aici cu precizie reacţiile diferitelor guverne faţă de iniţiativa 
argentiniană. Cercurile italiene o privesc ca intempestivă şi menită să complice 
situaţia. Temându-se de ceea ce numesc demagogia adunării, ar fi de preferat 
negocieri diplomatice directe cu marile puteri interesate, negocieri care, cred 
italienii de aici, ar fi putut să ducă la un rezultat bun, în urma declaraţiilor din 
interviul lui Mussolini. Bruscând soluţia, s-ar fi putut ajunge la rezultate 
periculoase. Guvernul argentinian vizează, mai ales, o declaraţie de nerecunoaştere 
a anexiunii prin violenţă, lăsând problema sancţiunilor pe al doilea plan. În tot 
cazul, Argentina nu va veni cu propuneri în sensul ridicării sau menţinerii sancţiunilor, 
preferând ca Adunarea să se pronunţe. Mulţi consideră aici că Adunarea va limpezi 
situaţia, în sensul că Societatea Naţiunilor se va debarasa, în sfârşit, de conflictul 
italo-abisinian, putând arăta că şi-a făcut datoria printr-o declaraţie de 
nerecunoaştere a anexiunii Abisiniei. Problema menţinerii sau ridicării sancţiunilor 
cu unanimitate, neputându-se face într-un sens sau într-un altul, ar putea fi atunci 
lăsată la aprecierea suverană a fiecărui guvern. Anticipaţii premature, cu toate 
acestea, se pot face înainte de a se cunoaşte reacţia factorilor determinanţi. 

Antoniade 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 95, f. 112–113 

559 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 675, din 30 mai 1936, ora 18.30  
Înreg. la nr. 30 162, din 31 mai 1936 
Confidenţial.  

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine al Turciei, care a mers la 
Londra fiind invitat de Guvernul britanic, şi pe care l-am revăzut azi îndelung, mi-a 
lăsat destul de clar să întrevăd că obiectul convorbirilor sale nu a avut ca obiect 
esenţial, cum cred unii, remilitarizarea Strâmtorilor şi libertatea lor de acces 
(problemă de care se leagă, între altele, şi problema survolului aeroplanelor peste 
locurile mai toate chemate a fi remilitarizate), ci obiectul lor a fost problema 
mediteraneană în sine şi, îndeosebi, faţă de veleităţile italiene. 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 815

L-am întrebat dacă nu i s-au cerut şi bunele oficii ale Turciei pe lângă 
Soviete, pentru o apropiere de acestea (metoda engleză constând adeseori a 
lucra prin interpuşi). Domnia Sa nu a confirmat, dar nici nu a negat, această 
ipoteză şi a adăugat: „Este cert că am vorbit şi de cooperarea tuturor acelora 
care simt sau trebuie să simtă pericolul german, şi pe care Anglia nu-i poate, 
logic, nega. De altfel, spune Domnia Sa, momentul prielnic pentru o apropiere 
anglo-sovietică nu este aşa de îndepărtat după cum se crede; este chiar un 
reviriment în acest sens la Londra, printre mulţi membrii ai Guvernului, azi 
întărit prin plecarea lui Thomas şi chemarea unui om energic şi anti-italian 
convins. De altfel, domnul Litvinov nu s-a sfiit adeseori a spune că este gata a 
coopera cu Anglia şi cu oricine, cu condiţia ca Anglia sau oricine să nu mai stea 
de vorbă sau să nu mai facă jocul dublu sau dubios cu Germania. Aşa am văzut 
chestiunea, dar mai este câtva de lucru pentru a desăvârşi terenul care să dea 
rezultatele pe care noi le dorim”. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 419–420 

560 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Belgrad] 
T. nr. 133, din 30 mai 1936, ora 19.45  
Înreg. la nr. 30 154, din 30 mai 1936 
Strict confidenţial. 

Numai pentru Maiestatea Sa Regele si preşedintele Consiliului. 
După ce am trecut azi-diminează printr-o emoţie care m-a făcut să regret că 

am venit la Belgrad, totul a fost aranjat conform dorinţei Maiestăţii Sale Regele. 
ASR Principele Paul soseşte la Bucureşti sâmbătă, 6 iunie, stă duminică, 7 iunie, şi 
luni, 8. AS Regală părăseşte Bucureştiul luni după amiază. Singurul punct din 
program modificat este tăierea vizitei expoziţiei din Bucureşti şi depunerea 
coroanei de un general, în numele său, la Mormântul Eroului Necunoscut. 
Stoiadinović cere ca pe parcursul de la gară la Palat, trăsura regală să fie incadrată 
de călăreţi, la dreapta şi la stânga, spre a se evita orice risc. Restul conversaţiei a 
decurs în cea mai cordială atmosferă. Ţin a adăuga că problema s-a putut aranja 
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graţie lui Stoiadinović, care şi-a luat întreaga răspundere a călătoriei asupra lui. În 
consecinţă, vice-mareşalul Urdăreanu poate lansa imediat invitaţiile.  

Titulescu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons. 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 140 

561 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 676, din 30 mai 1936, ora 20.14  
Înreg. la nr. 30 163, din 31 mai 1936 
Foarte confidenţial. 

Am avut [o] întrevedere azi cu ambasadorul Poloniei, reîntors recent de la 
Varşovia. L-am întrebat asupra stărilor politice din Polonia. Domnia Sa mi-a 
răspuns: „Am constatat o recrudescenţă a activităţii comuniste; o ţinem însă în frâu, 
dar nu ne este permisă nici o slăbiciune. Avem mari greutăţi a menţine moneda 
noastră; va trebui poate, în curând, să cercetăm posibilităţile cele mai puţin rele în 
caz de nevoie a devalorizării. Da, generalul Smigli, care are depline puteri, este... 
(lipsă în text) însă el procedează cu prudenţă pentru a nu da de bănuit. Este omul 
viitorului. Azi, el nu se interesează prea de aproape de politica externă, însă începe 
a se simţi prezenţa sa, care va deveni cu timpul evidentă în acest domeniu. 
Ministrul Afacerilor Străine, după o eclipsă, a recâştigat terenul; este cert însă că va 
pierde, cu timpul, şi din puţinii devotaţi care i-au mai rămas”. 

Privitor la vizita lui Beck la Belgrad, Domnia Sa, regretând că are loc după 
cinci ani şi în clipele actuale, pretinde că este datorată temerii Poloniei de a vedea 
reînviind Pactul în patru; deci, că trebuie facută o operă de pregătire pentru 
zdruncinarea unei atare eventualităţi. 

La întrebarea mea: atunci şi în ce sens, vor urma vizite la Praga, Bucureşti, 
etc. interlocutorul, a răspuns: la Bucureşti a fost! 

Vorbind de legăturile polono-române, pe care Domnia Sa le-ar dori mai 
strânse (pe dumnealui îl cred căci îl ştiu puţin agreat de Beck) şi semnalându-mi 
cuvântarea recentă rostită la Cluj de colegul său din Bucureşti, care ar fi insuficient 
apreciată de noi, i-am reamintit fără a insista, manifestaţiile oratorice ale 
preşedintelui Consiliului de Miniştri polon la Budapesta, cât şi [pe] acelea cu 
ocazia botezului vasului „Bathory”. A părut surprins şi mi-a afirmat că ştie din 
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texte că nimic nu s-a pronunţat de preşedintele Consiliului de Miniştri sau alte 
oficialităţi poloneze sau acele ocazii ce ar putea displace românilor. 

(Rog să mi se spună dacă, şi venind de la mine, trebuie să revin asupra acestui 
subiect, fără, bineînţeles, a divulga sursele şi, îndeosebi, raportul lui Grigorcea351). 

Vice-versa, doreşte neapărat să mă revadă săptămâna viitoare.  

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; prin curier, Legaţiei de la Varşovia. 31.V.1936. (ss) M. Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 414–416 

562 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERNA, MIHAIL BOERESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R nr. 914, din 31 mai 1936 
Anexă: una352 

Convorbire cu domnul Motta: Societatea Naţiunilor şi sancţiunile; chestia 
reluării relaţiilor diplomatice cu URSS 

Domnule Ministru, 

Înainte de a pleca în concediu, am făcut o lungă vizită la Departamentul 
politic, domnului Motta, cu care am avut o lungă convorbire privitoare la chestiunile 
politice la ordinea zilei, ce cred interesant s-o raportez Excelenţei Voastre. 

Vorbind din nou de Societatea Naţiunilor şi de chestia sancţiunilor (raportul 
nr. 802353, din 11 mai), domnul Motta mi-a repetat cele ce deja îmi spusese, faţă de 
eşecul SN în conflictul italo-etiopian. O reformă a SN se impune: „si réellement 
nous voulons qu’elle continue dans l’avenir à jouer un rôle utile pour la paix”. Cât 
despre sancţiuni, domnul Motta a adăugat: „Je sais qu’on trouverait indiqué que ce 
soit la Suisse qui plaide dans ce sens à Genève. Mais j’estime que ce serait plus 
efficace si tous les États neutres le faisaient en bloc!”. Ceea ce nu prea ar 
corespunde cu atitudinea şi declaraţiile acestor state în ultima lor întrunire 
                                 

351 Vezi documentul nr. 450. 
352 Anexa nu a fost identificată în arhivă. 
353 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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„d’échange de vues” de la Geneva. Tot mai uşor, Franţei iar putea reveni luarea 
unei iniţiative în acel sens. 

Părerea domnului Motta este că atât timp cât vor fi menţinute sancţiunile, 
tensiunea anglo-italiană va persista şi numai ridicarea lor va putea face posibilă o 
apropiere, dacă nu chiar o înţelegere anglo-italo-franceză. Şeful Departamentului 
politic a adăugat: „Si on persiste dans la politique des sanctions, elle finira par 
provoquer un rapprochement italo-allemand – peut-être déjà en train de se faire?! – 
auquel se joindront sans doute les pays non sanctionnistes”. 

Domnul Motta mi-a vorbit apoi prelung despre chestia reluării relaţiilor 
diplomatice cu URSS (raport nr. 747354, din 1 mai, nr. 861355, din 26 mai, nr. 802356, 
din 11 mai)… [indescifrabil], care este cea mai importantă chestie la ordinea zilei 
pentru politica externă a Elveţiei, după aceea a apărării naţionale, despre care am 
raportat amănunţit Excelenţei Voastre (raportul nr. 906357, din 29 mai): mai întâi, 
trebuie făcută constatarea leală şi adevărată că partizanii reluării relaţiilor 
diplomatice cu Sovietele câştigă teren în fiecare zi. Mai înainte, socialiştii şi 
comuniştii erau aceia care, aproape singuri, reclamau intrarea în relaţii diplomatice cu 
Rusia. Încercările lor, care se repetă în fiecare sesiune parlamentară, au fost 
totdeauna respinse. 

În anul acesta, la 10 iunie, cănd domnul Motta va fi chemat să răspundă la 
Cameră celor trei interpelări ce au fost depuse privitor la această chestiune, 
Domnia Sa se va găsi într-o situaţie mai delicată deoarece extrema stângă a găsit 
aliaţi aproape în toate grupările. 

Numai conservatorii catolici sunt unanimi cu liberalii – de altfel, prea puţin 
numeroşi pentru a juca un rol decisiv în această afacere – în a voi să angajeze 
Consiliul Federal de a persevera în politica ce o urmează relativ la această 
problemă de aproape 20 de ani. În toate celelalte grupări se găseşte o majoritate de 
partizani şi un număr important de ezitanţi, gata să cedeze propagandei 
demagocice, care uneşte, într-o formă mai mult neprevăzută, pe marii industriaşi cu 
şefii importanţi ai frontului socialist comun. 

Tinerii ţărani, agrarienii, independenţii domnului Duttweiller, preocupaţi 
numai de a găsi noi debuşeuri pentru produsele industriei şi ale agriculturii 
elveţiene, sunt, în mare majoritate, favorabili instalării unei legaţii sovietice la 
Berna. Chiar şi la radicali partizanii se găsesc pe punctul de a atinge majoritatea. 

De bună seamă nu se poate crede că există deputaţi al căror patriotism este 
foarte viu şi care n-au uitat de greva generală, care să fie cuprinşi pe neaşteptate de 
simpatie pentru comunism! Dacă se lasă convinşi, în urma presiunii extremei 
stângi, se datorează faptului că, mai cu seamă în Elveţia germană, au putut fi 
convinse masele că ar fi suficient un gest de curtoazie diplomatică pentru a da o 
                                 

354 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
355 Vezi documentul nr. 529. 
356 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
357 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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nouă viaţă exporturilor elveţiene. Toate cortegiile de şomeri care se plimbă pe 
străzile oraşelor mari, poartă pancarte prin care reclamă reluarea relaţiilor diplomatice. 
În chip sincer, ei cred că acest act ar însemna sfârşitul tuturor dificultăţilor ce au. 

Este uşor de înţeles că ei se lasă prinşi de această speranţă. Este însă mai greu 
de înţeles că chiar şi oameni luminaţi se lasă impresionaţi de această propagandă, 
având posibilitatea să se informeze exact, cu puţină cheltuială. 

De fapt, este fals a pretinde că ar fi îndeajuns reînnoirea relaţiilor cu Guvernul 
domnului Stalin pentru ca Domnia Sa să sporească cumpărările din Elveţia. Chiar 
şi fără de recunoaşterea de drept sau de fapt a regimului, schimburile comerciale 
între Elveţia şi Rusia s-au dezvoltat în aceşti ani din urmă într-o formă absolut 
normală. Exportatorii elveţieni se duc liber la Moscova pentru a găsi comenzi. De 
asemenea, reprezentanţi ai oficiului sovietic pentru comerţul exterior vin regulat în 
Elveţia pentru a trata afaceri importante. Nici chiar Confederaţia nu s-a dezinteresat 
la anumite ocazii – prin intermediul Legaţiei ruseşti din Berlin – de anumite 
chestiuni comerciale tratate cu conducătorii de la Moscova. 

Astfel, exporturile elveţiene în Rusia, care se reduseseră la aproape 0 după 
izbucnirea revoluţiei bolşevice, au sporit cu încetul pentru a atinge, în 1931, 
valoarea de 19,6 milioane. Se va zice că este foarte puţin pentru o ţară care numără 
160 milioane de locuitori. Dar nu trebuie să uităm că în acei 10 ani care au precedat 
imediat războiul, Rusia cumpăra din Elveţia, în mijlociu358, pentru numai 40 de 
milioane, mărfuri de origine elveţiană. 

Dar, de atunci, situaţia s-a agravat. Exporturile destinate Rusiei n-au încetat 
să dea înapoi. De la 19,6 milioane în 1931, ele au căzut pe încet la 5,8 milioane în 
1934. Propaganda social-comunistă – la care s-au lăsat înhămaţi domnul Duttweiler 
şi alţi industriaşi – pretinde că trebuie căutată originea acestei scăderi în faptul că 
guvernanţii de la Moscova s-au obosit de persistenţa în a nu-i recunoaşte, căutând 
să pedepsească Elveţia, reducându-şi cumpărăturile în această ţară. Aceasta nu este 
altceva decât un bluff enorm care nu rezistă la vreun examen. Este de [la] sine 
înţeles că exporturile elveţiene în Rusia au scăzut cu 70% în trei ani. Dar, în 
parcursul aceleiaşi perioade, totalul cumpărăturilor Rusiei Sovietice în străinătate 
scădea cu 80%: de la 2 497 milioane în 1931, ele au căzut la 621 milioane numai 
în 1934. 

Se va pretinde, deci, că această restrângere a comerţului exterior a fost 
hotărâtă intenţionat spre a pedepsi lumea întreagă din cauza atitudinii Elveţiei? 
Bolşevicii, foarte simplu, neavând devize, epuizaţi în urma efortului artificial al 
planului chinchenal359, al cărui faliment se cunoaşte, precum şi în urma 
cheltuielilor militare, s-au văzut forţaţi să recurgă la propriile lor mijloace, 
reducând cumpărăturile în străinătate la strictul necesar. În decursul acestei 
operaţii, Elveţia nu a fost mai rău tratată decât ceilalţi, ci chiar din contra. Dacă în 
1931, exporturile elveţiene (19,6 milioane), reprezentau 0,60% din totalul 
                                 

358 În medie. 
359 Diplomatul român are în vedere cel de-al doilea plan cincinal. 
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importurilor sovietice (2 947 milioane), ele reprezentau, în 1934, 0,93% 
(5,8 milioane) din aceste importuri (621 milioane). Astfel, partea Elveţiei la 
cumpărăturile externe ale Rusiei Sovietice a sporit proporţional, începând de la 
declararea crizei. 

Acestea sunt fapte neconstetate şi incontestabile, ce permite să judecăm cu 
toată obiectivitatea problema ce se va discuta în şedinţele Camerelor. Este curios 
de a constata că nimeni nu pare a se preocupa de aceste adevăruri elementare. Toţi 
aceia care sunt gata să dea un ajutor frontului socialo-comunist, într-o operaţie, 
esenţialmente, politică, preferă să creadă orbeşte ceea ce o repetă zilnic o 
propagandă pe cât de abilă, pe atât de insinuantă, în sensul că Sovietele vor plasa 
comenzi mai importante numai dacă Consiliul Federal se va decide să le 
recunoască. Ele vor face însă exact ca şi celelalte state, adică vor cumpăra acolo 
unde vor găsi preţuri mai ieftine. Este sigur că Rusia Sovietică nu va plăti preţuri 
de „iniţiativă de criză” pentru mărfuri pe care le-ar putea procura în alte părţi cu 
preţuri scăzute, numai pentru simpla plăcere de a-şi arăta recunoştinţa unui 
Consiliu Federal convertit, în fine, pentru reluarea relaţiilor diplomatice. 

Dar acest aspect al chestiunii nu este cel mai esenţial. Este vorba de a şti dacă 
se mai poate tolera la Berna o nouă misiune Bersine, adică un centru oficial de 
propagandă, care va complica, dacă nu chiar împiedica, soluţionarea tuturor 
problemelor interioare printr-o agitaţie organizată cu iscusinţă. Există politicieni 
care ar accepta aceste primejdii, cu uşurinţă, pentru ei esenţial fiind faptul de a 
crede în mitul comerţului rusesc. 

Domnul Motta a mai adăugat: „Les Soviets à Genève nous suffisent déjà pour 
toute la propagande qu’ils font de là! Mais que serait-ce le jour où une mission 
officielle de l’URSS s’installerait dans la capitale fédérale? Le mal déjà commencé 
serait rapidement achevé”. 

„În orice caz – mi-a afirmat Domnia Sa şi exprim părerea Consiliului Federal – 
nu cred că în acest timp critic de tensiune internaţională (anglo-italiană şi chestia 
renană), să fie momentul prielnic de a schimba atitudinea noastră în chestia 
relaţiilor cu URSS. În orice caz, precum am afirmat-o şi în Parlament, trebuie 
aşteptat să se producă mai întâi o destindere în Europa, şi atunci, poate că faţă de 
noi evenimente şi o altă situaţie favorabilă, Consiliul Federal să considere această 
chestiune sub un aspect diferit şi, eventual, să modifice atitudinea ce a avut-o până 
acum. Voi avea ocazia în curând să fac în Parlament declaraţii privitoare la această 
gingaşă chestiune, în sensul ce-l cred în prezent, cel mai conform cu interesele 
Elveţiei”. 

Din toate ce mi le-a spus şeful Departamentului politic, am dobândit impresia 
că, în futurum360, după evoluţia împrejurărilor şi, la un moment dat, considerat de 
guvern ca oportun, el va sfârşi prin a-şi schimba atitudinea rigidă ce a păstrat-o 
până acum în chestia reluării relaţiilor diplomatice cu URSS. 
                                 

360 În viitor (lat.). 
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Incontestabil că, fiind dată noua fază în care a intrat acum această importantă 
chestie, situaţia domnului Motta este delicată şi poate va deveni şi mai grea, faţă de 
o opoziţie crescândă, împotriva Domniei Sale, nu numai în cercurile parlamentare 
socialiste etc., dar se pare că chiar în sânul Guvernului, trei colegi nu sunt de opinia 
şefului Departamentului politic în chestia rusească! 

Domnul Musy, care se afla ieri la masă la mine, îmi spunea despre fostul său 
coleg: „À force de vouloir satisfaire tout le monde, son indécision mécontentera 
tous les partis et ce sont les Soviets qui bénéficieront!” Reamintesc că, încă pe 
timpul când era în guvern, domnul Musy era cel mai dârz adversar al reluării 
relaţiilor cu URSS, şi zilele trecute, ţinând o conferinţă despre această chestie la 
Geneva, a stârnit proteste violente şi o mare îmbulzeală în sală, fiind huiduit de toţi 
partizanii lui Nicole. Ceea ce nu-l va împiedica (precum mi-a spus el însuşi) pe 
curajosul fost preşedinte al Confederaţiei, să facă pe aceeaşi temă o nouă conferinţă 
la Geneva săptămâna viitoare! 

Lunga şi interesanta mea convorbire de peste o oră şi un sfert cu domnul 
Motta s-a încheiat prin chestiunile pline de interes ce Domnia Sa mi-a pus cu 
privire la viitorul mare eveniment politic de la noi: vizita preşedintelui Beneš şi a 
Prinţului Regent Paul al Iugoslaviei la Bucureşti. 

Cu acest prilej, şeful Departamentului politic a făcut din nou măgulitoare şi 
juste aprecieri privitoare la politica Micii Înţelegeri şi a Excelenţei Voastre, care o 
dirijaţi, amintind declaraţiile ce le-aţi făcut presei după Conferinţa de la Belgrad, 
când Excelenţa Voastră a anunţat vizita sus-menţionată, răspunzând invitaţiei 
Augustului Nostru Suveran. 

„La haute signification politique de cette entrevue n’échappera à personne et 
surtout aux pays directement intéressés; en tous cas on peut dire qu’à la 
«désunion» des Grandes Puissances, la Petite Entente offre un bel magnifique 
exemple d’union complète sur toutes les grandes questions internationales!” 

Cred interesant a anexa aici, alăturat, adresa ce „Union des sociétés 
patriotiques de Genève” a înaintat-o membrilor Camerelor federale, în ajunul 
deschiderii Parlamentului şi care oglindeşte foarte clar opinia publică a majorităţii 
în Elveţia, privitoare la chestia reluării relaţiilor diplomatice cu URSS. 

Cele trei moţiuni la care face aluzie această adresă, depuse în Consiliul 
Naţional, în favoarea reluării relaţiilor cu Sovietele (despre care am raportat 
Excelenţei Voastre într-un precedent raport), şi la care domnul Motta – precum am 
arătat mai sus – va avea să răspundă în şedinţa din 10 iunie, în Consiliul Naţional, 
reamintesc că sunt următoarele: a comunistului Bodemann, a socialistului 
Rheinhardt şi a lui Stäubli, unul din cei şapte membrii ai grupului industrial 
independent din Cameră, condus de domnul Duttweiler. 

Boerescu  

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 53, f. 323–330 
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563 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 336, din 1 iunie 1936, ora 13.20 
Înreg. la nr. 30 178, din 2 iunie 1936 

Referindu-mă la telegrama dumneavoastră nr. 30 166361.  
Informaţiile de la Berlin sunt inexacte, atât în ceea ce priveşte vizita 

mareşalului Franchet-d’Espérey, cât şi a lui Beck. În afară de incidentul expus la 
sfârşitul raportului meu nr. 1 306362, toate manifestările la adresa mareşalului 
Franchet-d’Espérey au avut un caracter cordial şi respectuos reclamat Iugoslaviei 
prin dezvăluirea bustului marelui soldat al Franţei.  

Beck a fost primit corect. Nimic mai mult. Conversaţiile de ordin politic nu 
au luat un caracter precis pentru ca să poată fi interpretate ca un succes diplomatic 
al Ministerului Afacerilor Străine polon. 

Informaţiile primite prin Berlin nu sunt decât manifestările unei propagande 
bine alimentate.  

Gurănescu  
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Legaţiei României de la Berlin.  

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, f. 124 

564 
BULETINUL DIRECŢIEI POLITICE 

A MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE 

Nr. 10, din 1 iunie 1936  
Înreg. la nr. 30 084, din 1 iunie 1936 
Strict confidenţial. 

Chestiunea sancţiunilor 
Legaţia noastră din Londra ne informează că Guvernul britanic nu va face 

niciun demers pentru ridicarea sancţiunilor, sperând că ele vor putea să dispară 
treptat, pe măsură ce ţările care sancţionează se vor retrage din blocul format la 
Geneva împotriva politicii italiene în Abisinia. 
                                 

361 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
362 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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La Londra se afirmă chiar că în favoarea acestei politici, de uzură lentă, a 
sancţiunilor, domnul Eden ar fi găsit la Paris întreaga simpatie a cercurilor 
apropiate de viitorul guvern francez, domnul Léon Blum neputând, nici Domnia Sa 
să pledeze [pentru] ridicarea sancţiunilor fără un motiv serios. În cazul în care acest 
sistem de dispariţie treptată a sancţiunilor nu se va dovedi eficace, se crede, în 
cercurile autorizate britanice, că sancţiunile ar mai putea dura încă câtva timp, afară 
numai dacă n-ar surveni, în raporturile cu Germania, o schimbare importantă care 
să necesite o urgentă lichidare a fricţiunilor cu Italia. 

Se mai afirmă, la Londra, că reacţia membrilor Cabinetului la ascultarea 
raportului făcut de domnul Eden asupra conversaţiilor avute la Geneva şi Paris a 
fost slabă şi că singura grijă arătată a fost de a nu pune Guvernul într-o situaţiune 
dificilă pentru ridicarea sancţiunilor, acum când autoritatea sa este în scădere. 

Pe de altă parte, cercurile politice şi parlamentare se arată dezamăgite de 
expunerea făcută de domnul Eden în ziua de 18 Mai în Camera Comunelor, 
socotind că în locul lămuririlor aşteptate, ministrul Afacerilor Străine s-a mărginit 
să arate că nota de protest adresată de Guvernul italian Societăţii Naţiunilor, în 
chestiunea gloanţelor dum-dum, era doar o manoperă împotriva Guvernului britanic. 

Tot cu privire la sancţiuni, Legaţia noastră din Haga ne informează că, la 
întrunirea miniştrilor Afacerilor Străine ai statelor neutre, care a avut loc la Geneva 
în preajma ultimei sesiuni a Consiliului, reprezentanţii Norvegiei şi Elveţiei au 
făcut rezerve serioase asupra utilităţii continuării sancţiunilor. Toţi participanţii la 
această întrunire au recunoscut unanim că, de acum înainte, sancţiunile aplicate 
Italiei nu mai au un caracter preventiv, ci pur represiv, iar ministrul Afacerilor 
Străine al Olandei a expus chiar domnului Eden părerea că orice sancţiune 
represivă nu poate avea, în timp, decât o durată limitată. 

La Ministerul Afacerilor Străine olandez se arată că Olanda, împreună cu 
celelalte ţări din grupul nordic, au ţinut să participe în mod leal la aplicarea 
sancţiunilor în vederea unui singur scop: acel al apărării dreptului şi ordinii 
internaţionale. Aceste ţări, însă, nu vor consimţi niciodată la continuarea politicii 
de sacrificii economice ce le-a impus aplicarea sancţiunilor, dacă menţinerea lor 
constituie un simplu mijloc de presiune, spre a se obţine din partea Italiei 
respectarea intereselor Angliei cu privire la Lacul Tsana, sau a drepturilor Franţei 
asupra căii ferate Djibouti–Addis Abeba. 

Politica externă a Italiei 
Legaţia noastră din Roma ne informează că, faţă de Societatea Naţiunilor, 

Italia va păstra până la sesiunea din iunie a Consiliului, o atitudine de rezervă 
absolută. Mai mult decât atât – spre deosebire de Japonia, care şi-a menţinut 
delegaţii în comisiile tehnice după ce a părăsit Liga – Italia, ca un preludiu al unei 
retrageri eventuale, va interzice reprezentanţilor săi să mai participe la lucrările 
organelor tehnice ale Societăţii Naţiunilor. Acesta este sensul rechemării domnului 
Cavazzoni, care reprezenta Italia în Comisia opiului. 

Cu prilejul sesiunii din iunie, este probabil – după afirmaţiile domnului 
Suvici – că Italia se va abţine de a participa la lucrările Consiliului. De hotărârile 
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luate la acea epocă, va depinde, apoi, decizia Italiei de a mai rămâne la Geneva sau 
de a se retrage din Societatea Naţiunilor. 

Marele Consiliu Fascist a dat domnului Mussolini, încă din primăvara 1934, 
autorizaţia de a se retrage din Ligă, dacă va socoti necesar. După numeroase 
informaţii concordante, şeful Guvernului însă nu doreşte aceasta, dându-şi seama 
ca mai mult decât de o reformă a Pactului, soarta Ligii depinde de acordul sau de 
divergenţa Marilor Puteri; că Liga are nevoie, fie de colaborarea Italiei, fie de a 
Germaniei, şi, în fine, că, dacă Italia ar părăsi Liga, trebuie să se hotărască, sau 
pentru o politică de izolare sau pentru o apropiere durabilă de Germania ceea ce 
comportă riscuri. Dar dacă sancţiunile ar fi menţinute şi Liga n-ar recunoaşte 
situaţia creată în Africa, e foarte probabil că şeful Guvernului s-ar decide să 
părăsească Societatea Naţiunilor. Câtă vreme războiul nu era sfârşit, retragerea 
Italiei din Ligă prezenta multe inconveniente. Astăzi, un asemenea gest ar slăbi mai 
mult Liga, fără să modifice în fond situaţia Europei Occidentale şi fără să 
micşoreze valoarea unui concurs italian în această regiune a continentului, fie în 
favoarea Franţei, fie în favoarea Germaniei. 

De aceea, ameninţarea de a se retrage din Societatea Naţiunilor, care avea 
până acum mai mult o semnificaţie tactică, poate mai uşor astăzi, să devină o 
realitate. 

Legăturile italo-franceze s-au răcit oarecum în urma succesului partidelor de 
stânga în Franţa, cu toate că italienii cred că nicio schimbare radicală nu se va 
putea produce în politica externă franceză, care rămâne – cu orice guvern – 
dominată de temerea unei agresiuni germane. Abundentele declaraţii liniştitoare ale 
domnului Blum au fost, în general, destul de bine primite, şi cercurile conducătoare 
italiene sunt resemnate la ideile unei conlucrări cu un guvern de stânga în Franţa, 
recunoscând că, dacă Italia poate avea legături cu Sovietele, poate lucra şi cu un 
Cabinet socialist francez. 

Provizoratul Guvernului Sarraut în Franţa a fost considerat la Roma ca un 
inconvenient serios, căci se speră că Franţa – sau, sub influenţa ei – alte state ar 
putea lua, la Geneva, iniţiativa ridicării sancţiunilor. Faţă de necesităţile inevitabile 
ale politicii interne franceze, italienii s-au resemnat. Dar politica lor până la 15 
iunie rămâne, faţă de Franţa, o politică de aşteptare. 

Raporturile cu Marea Britanie continuă să fie încordate. Desigur, cercurile 
conducătoare italiene au astăzi convingerea că Anglia se va abţine de la o politică 
agresivă, faţă de Italia şi că orice primejdie de ordin militar imediat este exclusă. 
Mai mult decât atât: Roma are convingerea că Guvernul englez doreşte o lichidare 
a situaţiei actuale. Dar tensiunea recentă a fost prea mare pentru [ca] raporturile 
italo-britanice să fi avut timpul să se modifice în fond: atacurile presei italiene 
continuă să fie violente. 

Cum Cabinetul englez nu are încă o atitudine bine definită faţă de Italia, în 
lipsă de instrucţiuni, diplomaţia engleză la Roma este complet pasivă, părând a fi 
dominată de ideea că discuţiile anglo-franco-germane – pe baza chestionarului 
englez la Berlin – pot duce la un rezultat pozitiv, care s-ar traduce prin revenirea 
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Germaniei la Geneva şi prin izolarea Italiei. Cercurile diplomatice engleze sunt 
sceptice faţă de eventualitatea unei ieşiri a Italiei din Ligă, care ar obliga-o fie la o 
politică de izolare, fie la o apropriere de Germania. 

Izolarea Italiei nu le apare probabilă, deoarece Domnul Mussolini nu va 
admite ca Roma să nu joace niciun rol european şi nu va risca să ajungă la o 
înţelegere între Franţa, Anglia şi Germania fără participarea Italiei.  

O apropriere a Italiei de Germania apare, de asemenea, improbabilă cercurilor 
britanice, fiind dat, pe de o parte, că divergenţele celor două ţări în Europa 
dunăreană sunt insolubile şi, pe de alta, că Mediterana continuă să rămână pentru 
Italia o regiune absolut vitală, unde, în cazul unei înţelegeri cu Reich-ul, acesta nu 
i-ar putea da niciun fel de concurs. 

În ciuda acestor raţionamente, raporturile italo-germane se menţin mai mult 
decât corecte şi, în aparenţă, chiar cordiale. 

Ministrul Rossoni a făcut o lungă vizită în Germania, unde a fost călduros 
primit, între alţii, şi de cancelarul Hitler. O misiune militară germană, prezidată de 
un general din Reichswehr, a venit la Roma, spre a dovedi că anul acesta motivele 
care au determinat neparticiparea Germaniei la concursul hipic internaţional au 
fost, într-adevăr, de ordin tehnic, iar domnul von Hassel a fost invitat să asiste, de 
la Palatul Veneţia, la proclamarea Imperiului, în seara de 9 Mai. 

Toate aceste manifestări nu au, desigur, decât o valoare demonstrativă. Ele nu 
dau altă indicaţie decât că, şi faţă de Germania, Italia face o politică de aşteptare. 
Dar ceea ce este de natură să impresioneze mai mult, este faptul că în ciuda 
discreţiei complete a cercurilor oficiale, printre oamenii politici italieni în strânsă 
legătură cu sferele conducătoare, de câtva timp, se adânceşte din ce a ce mai mult, 
convingerea că o orientare a Italiei spre Germania devine posibilă.  

În ceea ce priveşte Europa Balcanică şi dunăreană, cu excepţia Albaniei şi 
Austriei, conducătorii politicii externe italiene se ţin într-o rezervă completă. 

În schimb, italienii se arată foarte activi în Albania, unde se pare că fac 
transporturi importante de material de război şi lucrări militare, paralel cu o acţiune 
de colonizare a foştilor luptători, care a motivat de curând o călătorie în Albania a 
domnului Crollallanza, fost ministru şi actual preşedinte al Operei Naţionale a 
Combatanţilor. Cercurile oficiale afirmă însă că toată activitate nu iese din cadrul 
Tratatului de amiciţie cu Albania din 1926 şi că ea are drept bază independenţa şi 
integritatea Albaniei.  

În Europa Centrală, italienii continuă să urmărească cu atenţie desfăşurarea 
situaţiei. Zvonurile unui puci austriac, care au circulat la sfârşitul lunii aprilie, n-au 
găsit crezare la Roma, unde au trecut drept efectul unor intrigi engleze. Memoriul 
austriac, referitor la serviciul federal obligatoriu, n-a făcut impresie, în schimb, 
remanierea Guvernului austriac, cu înlăturarea Prinţului Starhemberg, reprezentantul 
fascismului italian în Austria, a provocat o reală nemulţumire, dar a fost primită cu 
sânge rece şi interpretată oficial ca o schimbare internă, care nu contrariază întru 
nimic politica internă. Gestul cancelarului Schuschnigg de a confirma imediat 
printr-o telegramă domnului Mussolini, că Austria rămâne pe baza Acordurilor de 
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la Roma, a fost pus în serviciul acestei interpretări. Pare puţin probabil însă, pentru 
moment, ca Italia să sprijine o acţiune divergentă a lui Starhemberg şi, în prezent, 
credinţa generală este că Guvernul italian va continua sprijinul său noii formaţiuni 
austriece, pe baza Acordurilor de la Roma. 

Situaţia internă în Austria 
Legaţia noastră din Viena ne informează că explicaţia crizei, dezlegată prin 

plecarea din guvern a Principelui Starhemberg trebuie căutată, pe de o parte, în 
antagonismul dintre ideologia fascistă, totalitară şi laică a Heimwehr-ului şi 
programul catolic-corporativ al grupărilor clericale din jurul cancelarului, 
antagonism accentuat prin deosebiri de temperament şi de metodă; pe de altă parte, 
în conflictul iscat în jurul dezarmării formaţiunilor paramilitare. Odată dezarmate, 
acestea urmau a fi înglobate într-o miliţie coordonată cu armata, potrivit cu legea 
promulgată anul trecut, lege care, din pricina opoziţiei Prinţului Starhemberg, nu 
putuse însă fi pusă în aplicare. Împotrivirea acestuia se înţelege uşor dacă luăm 
seama că formaţiile paramilitare catolice, în timp ce Heimwehr-ul se confundă cu 
însăşi mişcarea condusă de Principele Starhemberg. Influenţa sa asupra treburilor 
publice, disproporţionată cu numărul partizanilor, se datora numai presiunii pe care 
o exercită cu ajutorul acestei armate. Aşa fiind, pentru Heimwehr dezarmarea era o 
problemă mult mai vitală decât pentru clericali. Se propusese, ce e drept, un 
compromis: numirea Principelui în fruntea noii miliţii, născută din contopirea 
elementelor din Heimwehr cu acelea din alte organizaţii. Această soluţie nu 
mulţumea însă pe conducătorii Heimwehr-ului căci însemna, în locul stăpânirii 
unei armate personale de 80 000 oameni, comanda unei miliţii, care, pe lângă că 
avea să fie de patru ori mai mică, nu reprezenta un reazem politic din cauza 
încadrării sale cu elemente din armata regulată.  

Conflictul se înteţea pe măsură ce cancelarul Schuschnigg, tare pe sprijinul 
armatei şi al preşedintelui Miklas, căuta să grăbească lichidarea formaţiilor 
paramilitare. Deznodământul, care din cauza greutăţilor dinăuntru şi a situaţiei 
internaţionale putea să întârzie, a fost grăbit de două incidente: manifestaţiile ostile 
cancelarului, făcute de câteva sute de heimwehr-işti, cu prilejul unei defilări a 
organizaţiilor democratice-creştine (Freiheitsbund363) şi telegrama de felicitări 
adresată de Principele Starhemberg domnului Mussolini şi redactată în termeni 
jignitori pentru ţările liberale. 

În Cabinetul austriac reconstituit după demisia Prinţului Starhemberg, care n-
a putut decât să respingă oferta de a rămâne în Cabinet cu titlul de ministru fără 
portofoliu, au rămas, totuşi, trei personalităţi din Heimwehr, domnii Stockinger, 
Draxler, (vulnerabili din cauza legăturilor lor cu societatea de asigurare „Phoenix” 
şi lipsiţi de partizani politici) şi baronul Baar von Baarenfels, noul vice-cancelar şi 
cap al miliţiilor. Acesta din urmă, înrudit cu familia de Habsburg, cu toate că 
întreţine cele mai bune relaţii personale cu Principele Starhemberg, se deosebeşte 
de dânsul prin tendinţele sale legitimiste. Cercurile legitimiste sunt satisfăcute de 
                                 

363 Uniunea libertăţii (germ.). 
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plecarea Principelui Starhemberg şi ar dori chiar îndepărtarea miniştrilor 
heimwehr-işti rămaşi în guvern, cu excepţia noului vice-cancelar, deoarece cred că 
un Cabinet compus numai din clericali ar însemna o sporire a sorţilor Restauraţiei. 
Cu toate că existau indicaţii că domnul Schuschnigg se va arăta foarte prudent pe 
terenul monarhic, din cauza dorinţei sale de a nu face irealizabilă îmbunătăţirea 
relaţiilor cu Germania şi, deci, dobândirea unei mai mari libertăţi de acţiune faţă de 
Italia, se poate, totuşi, constata o înteţire a propagandei legitimiste. Mărturie sunt 
manifestaţiile prilejuite de venirea în Austria, pentru o şedere mai lungă, a 
Arhiducesei Adelaida, sora pretendentului, precum şi cele desfăşurate cu prilejul 
sărbătorii, de către guvern şi armată, a Arhiducelui Friederich, fostul generalissim 
al armatelor austro-ungare.  

Preocuparea principală a cancelarului, în zilele care au urmat înscăunării 
dictaturii sale de fapt, a fost însă consolidarea izbânzii realizate. Astfel, printr-un 
decret lege, intrat îndată în vigoare, cancelarul s-a grăbit să aducă modificări adânci 
în constituirea şi funcţionarea Frontului Patriotic. Cancelarul va fi de drept şi capul 
acestui Front, ajutat, în această din urmă calitate, de un Consiliu compus din cel 
mult 40 de membri, cu atribuţii nelămurite, dar având drept rost, desigur 
nemărturisit, pe de o parte, darea unei satisfacţii stângii clericale, prin participarea 
cel puţin formală, la conducerea Frontului a unor reprezentanţi ai ei, pe de altă 
parte, păstrarea posibilităţii pentru membrii Heimwehr-ului de a lua parte la 
conducerea singurei organizaţii politice admise, spre a împiedica învrăjbirea 
deschisă cu această grupare. Nu este exclus ca în gândul cancelarului acest Consiliu să 
fie un mijloc de a încerca despărţirea Principelui Starhemberg de cel puţin o fracţiune a 
partizanilor săi. 

Organele Frontului Patriotic obţin prin noua lege putinţa de a se amesteca în 
administraţia publică cu scopul de a se impune autorităţilor provinciale o atitudine 
mai unitară. Noua lege constituie, în acelaşi timp, pentru cancelar un instrument, 
care, prin dreptul ce îi conferă de a înlătura din toate demnităţile publice pe 
adversari sau pe cei ce ni-i vor fi pe plac, desăvârşeşte atotputernicia rezultând din 
concentrarea în mâinile sale a celor mai importante funcţii în stat (preşedinţia 
Guvernului, Ministerul Afacerilor Străine, Ministerul Armatei, căpitănia Frontului 
Patriotic). 

Faţă de puterea covârşitoare a cancelarului şi de faptul că miliţiile Frontului 
Patriotic sunt puse, în cazurile în care va fi nevoie de serviciile lor, sub ordinele 
directe ale autorităţii militare, noul cap al miliţiei, vice-cancelarul Baar, pierde 
orice autonomie. În acest chip, satisfacţia dată Heimwehr-ului, ale cărui formaţiuni 
urmează a se contopi în miliţie, prin numirea unui membru al său în fruntea 
acesteia, pierde o bună parte din valoarea sa.  

Cu tot îndemnul la opoziţie deschisă al unora din partizanii săi, Principele 
Starhemberg a păstrat, în urma sfaturilor de moderaţie şi aşteptare primite de la 
Roma, o oarecare rezervă. De altfel, spre a preîntâmpina o eventuală acţiune a 
partizanilor Principelui – dornici să întreprindă ceva înainte de a vedea sfărâmată 
mişcarea, dar nehotărâţi asupra formei de dat unei eventuale acţiuni – cancelarul a 
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ordonat unele mişcări de trupe, cu scopul de a întări efectivele guvernamentale în 
ţinuturile unde Heimwehr-ul este mai puternic. După părerea Legaţiei noastre din 
Viena, Guvernul are de făcut faţă de acum înainte, nu numai primejdiilor ce le 
poate înfăţişa pentru dânsul nemulţumirea Principelui Starhemberg, ci, totodată, 
acelora ce pot lua naştere dintr-o redeşteptare a stângii, căreia cancelarul nu-i va 
putea face, în cadrul actualului regim antiliberal, concesii care s-o mulţumească. 
Legaţia noastră are chiar impresia că, deocamdată, cancelarul s-a expus unor noi 
primejdii din partea Principelui, fără a-şi fi întărit situaţia faţă de restul populaţiei. 

În această situaţie, cancelarul a căutat să-şi asigure cel puţin sprijinul 
funcţionarilor, care au ajuns să formeze grosul trupelor guvernamentale. Astfel se 
explică anularea, tot prin decret-lege, a dispoziţiilor luate în martie, de Ministerul 
de Finanţe, în vederea micşorării deficitului bugetar, dispoziţii care contribuiseră la 
buna primire a bugetului austriac de către Comitetul Financiar al Societăţii 
Naţiunilor, dar care au stârnit nemulţumiri adânci în păturile burgheze.  

În cadrul aceloraşi măsuri grevând bugetul în mod disproporţional cu sporirea 
încasărilor şi luate cu scopul evident de a micşora cu orice preţ numărul opoziţiei, 
Guvernul a mărit alocaţiile pentru lucrări publice şi a înăsprit ordinele anterioare cu 
privire la plasarea în industrie şi comerţ a foştilor membri ai formaţiunilor paramilitare.  

Legaţia noastră conchide că situaţia internă a Austriei poate fi considerată, 
după ultimele evenimente, ca foarte nesigură, iar poziţia Guvernului ca foarte grea. 
Nu se vede cum acesta va putea dezarma efectiv trupele Principelui Starhemberg, 
fără a le împinge spre naţional-socialism. Tendinţe de alunecare spre al treilea 
Reich se semnalează de acum la anumite formaţii din Austria de Sus; iar atitudinea 
intransigentă a Principelui Starhemberg nu trebuie considerată ca o piedică de 
netrecut. Această atitudine n-a fost decât o poziţie personală, compensată prin 
înrudirea ideologiei heimwehriene (anti-socialism, anti-clericalism, anti-parlamentarism) 
cu programul naţional-socialist.  

Polonia: situaţia internă  
Cu privire la noul guvern polonez, Legaţia noastră din Varşovia ne comunică 

următoarele:  
În cercurile politice, noul Preşedinte al Consiliului este privit ca un om 

energic care va lupta împotriva tulburărilor muncitoreşti şi a agitaţiilor de extremă 
dreaptă, dar a cărui valoare politică rămâne încă să fie dovedită. 

Sunt încă obscure raţiunile după care acest guvern atât de complex a fost 
alcătuit. Într-adevăr, pe de o parte, Guvernul, fiind considerat de „mână tare”, dă, 
în principiu, satisfacţie ideologiei „coloneilor”, pe de altă parte, însă, coloneii sunt 
progresiv lichidaţi. Astfel a fost înlocuit ministrul de Justiţie, unul din „coloneii” 
cei mai autentici, precum şi generalul Gorecki, ministrul Industriei şi Comerţului, 
care trecea drept un prieten al Franţei. Se mai observă că domnul Beck se desparte 
din ce în ce mai mult de grupul coloneilor, prezentându-se ca un tehnician sprijinit 
pe protecţia preşedintelui Republicii. 

În rezumat, se poate spune că Guvernul actual păstrează pe toţi membrii 
fostului govern, doritori de reforme economice şi de o destindere politică, dar are 
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în capul său un preşedinte al Consiliului hotărât să menţină ordinea socială chiar 
prin măsurile cele mai energice. 

Un fapt simptomatic este că la primul Consiliu de Miniştri al noului guvern a 
asistat şi comandantul armatei, generalul Rydz-Smigli. Aceasta dovedeşte atât 
voinţa generalului de a lua o parte activă la viaţa politică, cât şi sprijinul pe care 
voieşte să-l dea noului şef al guvernului, el însuşi general şi, prin urmare, 
subordonatul său. Ceea ce pare sigur, însă, este că programul Guvernului, atât în 
ceea ce priveşte reprimarea mişcărilor de extremă dreaptă, cât şi intensificarea 
înzestrării armatei, va fi stânjenit de criza economică care se complică acum cu 
serioase dificultăţi monetare.  

AMAE, Fond 71 România, vol. 47, f. 345–356 

565 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 667, din 1 iunie 1936 
Înreg. la nr. 31 144, din 5 iunie 1936 

În şedinţa Camerei din 28 Mai, domnul Kanya a făcut – cu ocazia discuţiei 
bugetului departamentului său – o expunere minuţioasă a politicii externe ungare. 
Excelenţa Voastră va găsi aici alăturat câte o traducere în franceză şi în română a 
acestei expuneri.  

Domnul Kanya a început prin a arăta că, prin imensa superioritate obţinută de 
puterile învingătoare la sfârşitul războiului, echilibrul a fost rupt. N-a mai existat 
nici o contra-greutate, statele învingătoare au putut să impună voinţa lor fără nici o 
rezistenţă. Timp de 18 ani, ele au căutat să eternizeze situaţia dobândită prin 
mijloacele cele mai variate: ca Protocolul de la Geneva din 1924, Conferinţele de 
dezarmare, lansarea formulei despre securitatea colectivă şi indivizibilă, încercările 
de a „automatiza” articolul 16 din Pact, crearea Antantei Mici şi Balcanice, planul 
„Pactului Oriental” şi altele. Învingătorii (adică Franţa şi Mica Înţelegere) caută 
necontenit să încheie un număr nesfârşit de alianţe. Acestei tendinţe, mărită încă 
prin întărirea Germaniei, Rusia Sovietică îi datorează în prima linie marele rol jucat 
în ultimul timp în conducerea afacerilor europene. Încercările acestea de a eterniza 
situaţia creată de Tratatele de Pace au dus însă, în realitate, la o stare foarte bine 
caracterizată de un scriitor francez spiritual, „ca un haos în care nimeni nu mai ştie 
pe cine poate conta”. 

În schimb însă, Ungaria s-a străduit necontenit să ajungă la o pace adevărată, 
înţelegând prin aceasta nu menţinerea pe vecie a categoriilor de învingători şi 
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învinşi, ci efectul final al forţelor compromisului paşnic (eufemism pentru termenul 
iritant de „revizuire”).  

Generalul Gömbös, pătruns de cel mai curat pacifism, a lansat în 1933 un 
apel la colaborare şi înţelegere cu statele vecine, apel rămas fără niciun ecou. 

Pentru a aduce dovada pacifismului Guvernului ungar, ajunge să se citeze 
două fapte recente: lichidarea paşnică a conflictului maghiaro-iugoslav şi hotărârea 
de a nu urma exemplul dat de Germania şi Austria în chestiunea remilitarizării şi de 
a nu înăspri prin nimic atmosfera supraîncălzită a Europei. „Regret – a spus 
domnul Kanya textual – că această atitudine împăciuitoare şi dictată de cel mai 
sincer pacifism a găsit atât de puţină pricepere şi apreciere la unii dintre vecinii 
noştri” (Domnul Kanya uită însă că tocmai în ajun domnul Krofta a avut în 
expunerea sa un pasaj de laudă pentru Ungaria, „care n-a urmat exemplu Austriei”). 

Guvernul ungar îşi menţine decizia de a fi oricând gata să discute cu cea mai 
mare bună credinţă orice propunere concretă de colaborare cu statele vecine. 
Dânsul subliniază că în chestiunea reorganizării bazinului dunărean el nu cere 
niciun privilegiu, dar nu admite nicio reformare „(…) în pejus a situaţiei Ungariei. 
Guvernul este gata să examineze – pe baza egalităţii juridice complete – orice 
propunere serioasă de soluţie, care lasă deschisă evoluţia paşnică şi posibilitatea 
unei discuţii libere a Tratatului de Pace, garantează protecţia minorităţilor ungare 
prin mijloace legale şi nu impune Ungariei obligaţii, trecând peste dispoziţiile 
Tratatelor de Pace, în care este cuprinsă şi asistenţa mutuală”. 

Ungaria nu acceptă principiul asistenţei mutuale, întrucât aceasta ar putea-o 
obliga să vină în ajutorul statelor ce s-au îmbogăţit pe socoteala ei, şi întrucât nu 
există reciprocitatea domnul Kanya nu-şi poate închipui o situaţie în care statele 
Micii Antante ar fi în stare sau dispuse să presteze Ungariei un serviciu echivalent 
pentru acest sacrificiu enorm. Ungaria se îndoieşte, de altfel, că, în caz de conflict, 
constatarea agresorului va avea loc cu obiectivitate suficientă. 

Expunerea domnului Kanya continuă apoi prin semnalarea neajunsurilor 
funcţionării Societăţii Naţiunilor. Domnia Sa adaugă neajunsurilor generale şi unul 
specific ungar: nefuncţionarea dispoziţiilor articolului 250 din Tratatul de la 
Trianon, care a pus protecţia averii şi a drepturilor cetăţenilor unguri sub garanţia 
tribunalelor internaţionale de arbitraj. Aplicarea practică a acestui articol a devenit 
însă imposibilă. Ungaria „se găseşte, deci, în faţa unei revizuiri de fapt a unui 
articol important al Tratatului de la Trianon”. 

Ocupându-se pe larg de tendinţele crescânde pentru reformarea Pactului 
Societăţii Naţiunilor, domnul Kanya şi-a exprimat părerea că o atare reformă ar 
„putea da un rezultat util şi durabil numai dacă măsurile destinate să prevină 
conflictele războinice ar ieşi din umbră şi ar avea aceeaşi tărie ca sancţiunile 
prevăzute de Pact faţă de conflictele izbucnite”. Numai astfel ar putea fi întărită 
metoda aşa-zisei securităţi internaţionale şi s-ar putea menţine pacea prin 
organizarea tuturor puterilor. În cazul în care aceste încercări n-ar reuşi, este de 
temut că se va ajunge din nou la vechiul sistem al aşa-zisei securităţi naţionale cu 
vechile alianţe. Unele puteri au şi fixat teza că nu pot avea niciodată aliaţi 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 831

suficienţi, ba i-au dat chiar un început de realizare. În schimb însă, conform 
intenţiilor sale paşnice, n-a căutat aliaţi, ci prieteni. 

Urmează apoi pasajele speciale pentru fiecare dintre ţările prietene, după 
ordinea de preferinţă bine stabilită: Italia, Austria, Germania, Polonia (pe un ton 
deosebit de cordial) şi Anglia. Până şi Iugoslavia obţine o menţiune onorabilă, care, 
în schimb, este completamente refuzată Franţei. Această mare putere trebuie să 
suporte din partea domnului Kanya rigorile tratamentului aplicat Cehoslovaciei şi 
României. 

Pasajul referitor la Iugoslavia relevă dorinţa domnului Stoiadinović 
(expunerea din 6 martie a.c.) de a coopera cu Ungaria în interesul consolidării 
economice din bazinul Dunării şi de a vedea dispariţia motivelor de neîncredere 
reciprocă şi de disensiuni. Guvernul ungar a primit cu pricepere aceste cuvinte şi se 
arată gata să colaboreze pentru atingerea scopului arătat. 

Aici trebuie să intercalez că acest pasaj, dacă nu chiar amical, dar cel puţin 
politicos, se datorează influenţei germane, care stăruie necontenit atât aici, cât şi la 
Belgrad pentru ameliorarea relaţiilor maghiaro-iugoslave. Ambele state îşi dau 
aerul că sunt gata să satisfacă dorinţele Berlinului, şi schimbă câteva cuvinte 
politicoase, fără însă nicio convingere. Jocul acesta merită să fie urmărit totdeauna 
cu atenţie, el fiind foarte simptomatic. Atâta timp cât Germania speră să-şi 
realizeze planurile de viitor în Marea Adriatică prin ajutorul Iugoslaviei, ea va 
stărui aici totdeauna pentru o destindere maghiaro-iugoslavă. În schimb însă, când 
Germania s-ar împăca cu Italia pe zone de interese speciale (Valea Dunării, 
Germaniei, iar Dalmaţia şi Balcanii, Italiei), atenţiile domnului Kanya pentru 
domnul Stoiadinović şi pentru colegul meu iugoslav vor înceta a doua zi. Pentru 
moment, atitudinea domnului Kanya arată că înţelegerea italo-germană nu este încă 
făcută. 

După această intercalare, mă întorc la partea finală a expozeului de faţă. 
Domnul Kanya a afirmat că, în legătură cu chestiunea renană, au început 

negocieri noi şi importante, a căror scop este reînvierea spiritului de la Locarno. 
Dacă aceste negocieri vor avea succes, este posibil, ba chiar probabil, că în cursul 
străduinţelor pentru asigurarea păcii europene se va ivi peste câtva timp şi ideea 
convocării unei Conferinţe danubiene. În această eventualitate, Guvernul ungar şi-a 
fixat punctul de vedere. Cu toate deziluziile suferite, Ungaria continuă să spere că 
şi de partea cealaltă sentimentul echităţii va triumfa, făcând posibilă rezolvarea 
mulţumitoare a intereselor şi dorinţelor paşnice şi îndreptăţite. În cazul în care 
aceste speranţe nu s-ar realiza, Ungaria, sprijinită de prietenii ei sinceri şi încercaţi, 
va continua politica ei externă pacifică şi lipsită de orice provocare. De la această 
hotărâre nu o vor putea îndepărta nici măcar demonstraţiile diplomatice (întrunirea 
şefilor statelor Micii Înţelegeri), îndreptate contra pretinselor intenţii ale Ungariei 
de a tulbura pacea. În cazul unei noi deziluzii, politica ungară se va modifica numai 
într-atâta că ea se va retrage pe punctul de vedere pur ungar, aşteptând cu răbdare 
acele timpuri mai bune când foştii adversari vor fi învăţat să priceapă şi să 
aprecieze valoarea întreagă a colaborării cu Ungaria. 
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* 

Expunerea domnului Kanya nu se deosebeşte prea mult în ce priveşte fondul, 
de cele precedente. Pot însă constata o mare schimbare de formă şi de ton. Până 
acum câteva luni, ministrul de Externe ungar a urmărit tactica de a mări, intensifica 
şi – la nevoie – chiar de a inventa incidente, de a aduna orice material putând servi 
la incriminări şi de a vorbi pe un ton pătimaş şi agresiv cu scopul evident de a 
atrage atenţia opiniei publice mondiale asupra tensiunii permanente şi insuportabile 
în Valea Dunării. De vreo câteva săptămâni, se arată însă o schimbare marcată şi 
bruscă a tacticii domnului Kanya. Domnia Sa a publicat de curând, în „Pester 
Lloyd”, două articole foarte moderate, unul după vizita domnului Kościalkowski, şi 
celălalt după Conferinţa Micii Înţelegeri [de] la Belgrad. Expozeul de faţă 
constituie a treia manifestare în acest sens. Nu cred nici un moment că domnul 
Kanya şi-a schimbat caracterul şi fondul ideilor sale. Intenţia lui este să apară în 
afară ca animat de un pacifism fără seamăn şi de o moderaţie extremă. Domnia Sa 
a şi dat ordin presei să caracterizeze expozeul său ca un „mare discurs al păcii” şi a 
mai dat un interviu în acest sens ziarului vienez „Neue Freie Presse”. Ştiu că 
domnul Kanya crede că, peste câtva timp, aşa-zisa chestiune dunăreană va ajunge 
în discuţia internaţională. Pentru această eventualitate este mai bine ca Ungaria să 
apară în faţa lumii ca elevul-model al Europei, care este persecutat de nişte vecini 
răi, ireconciliabili şi tulburători ai păcii. Din acest motiv nu se mai întrebuinţează 
măcar cuvântul „revizuire”, care este înlocuit prin termenul „efectul final al forţelor 
compromisului paşnic”. Tot aşa Ungaria, care este, de fapt, reînarmată, reclamă 
meritul de a nu fi urmat exemplul Germaniei şi Austriei, ceea ce în cazul unei 
conferinţe merită o recompensă, mai ales din partea Angliei, care a dat aici sfaturile 
cele mai moderate. Ungaria nu cere, de astfel, „nici un privilegiu”, ci numai 
egalitatea juridică. Toată modestia aceasta ipocrită stă însă în contrazicere cu 
fondul cererilor Domnului Kanya. Ce înseamnă oare formula de a „lăsa deschisă 
evoluţia paşnică şi posibilitatea unei discuţii libere a Tratatului de Pace”? Poate ea 
fi interpretată în sensul că Ungaria ar fi gata să intre într-un sistem dunărean, fără 
ca chestiunea revizuirii să fie ridicată în nici un sens, tăcerea integrală 
neînsemnând pentru nimeni vreo renunţare? Am motive să cred că Ungaria nu s-ar 
mulţumi cu atât, ci ar cere o recunoaştere explicită a principiului revizuirii, ceea ce 
ar urma să-şi găsească o aplicaţie practică la un termen ulterior. Aceasta ar însemna 
nu mai puţin decât înscrierea în registrul nostru de proprietate a unor pretenţii şi 
revendicări străine, nelimitate ca întindere. În ceea ce priveşte formula „garantarea 
protecţiei minorităţilor maghiare prin mijloace legale” cred – fără a fi pus domnului 
Kanya vreo întrebare – că Domnia Sa se gândeşte la încheierea unor convenţii 
bilaterale, care să dea Ungariei dreptul de a interveni la Geneva în favoarea 
minorităţilor maghiare din statele succesoare. Dacă la acestea mai adaug 
respingerea principiului asistenţei mutuale, mi se pare destul de clar că domnul 
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Kanya nu este deloc atât de doritor să ajungă la o înţelegere cu vecinii, precum 
Domnia Sa ar dori să o arate anumitelor cercuri naive din Occident. 

Personal sunt şi rămân sceptic. Excelenţa Voastră va binevoi să examineze 
chestiunea şi să decidă dacă şi ce anume răspuns se poate da domnului Kanya. 
Recunosc că aici intră în calcul şi consideraţiile tactice pentru a scoate, eventual, pe 
Domnia Sa din poziţia tactică ce a înţeles să ocupe şi care este destul de favorabilă. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Grigorcea 

AMAE, Fond 71 Ungaria, vol. 3, f. 237–240 

566 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 668, din 1 iunie 1936 
Înreg. la nr. 31 148, din 1 iunie 1936 

În cursul lunii mai, a făcut un stagiu mai lung în Ungaria o misiune militară 
germană, compusă din doi generali, din care unul este directorul Armamentului din 
Ministerul de Război, iar celălalt un specialist militar, şi vreo patru sau cinci 
colonei.  

Misiunea aceasta a vizitat toate instalaţiile industriei de război ungare şi a 
studiat şi inspectat utilajul militar al armatei. În cercurile ataşaţilor militar de aici se 
crede că misiunea militară germană a urmărit înainte de toate scopul de a atrage 
atenţia autorităţilor competente ungare asupra lipsurilor de material constatate şi de 
a obţine, astfel, comenzi mai importante de furnituri din Germania. Clearingul între 
Germania şi Ungaria a dus la un număr considerabil de mărci blocate la Berlin, 
care ar putea fi „dezgheţate” prin furnituri militare, dând în acelaşi timp şi ocupaţie 
industriei militare germane.  

Se afirmă că misiunea militară a adunat un material de studiu destul de 
important, care urmează să fie examinat la Berlin, şi că ea a fost cam neplăcut 
surprinsă de marea capacitate de producţie a industriei militare ungare. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii.  

Grigorcea 

AMAE, Fond 71 Ungaria, vol. 57, f. 400–401 
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567 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 044, din 2 iunie 1936, ora 02.26 
Înreg. la nr. 30 378, din 2 iunie 1936 

Tevfik Rüstü Aras m-a informat că Guvernul turc lucrează la elaborarea unui 
proiect de convenţie a Strâmtorilor, care va fi supus Conferinţei de la Montreux. 
Acest proiect va fi comunicat înainte de conferinţă, numai spre ştiinţă, statelor 
participante şi, în primul rând, celor prietene, discuţia rămânând rezervată pentru 
Montreux.  

Cerându-i amănunte asupra principiilor proiectului turc, Tevfik Rüstü Aras 
mi-a dat următoarele precizări, calificându-le drept provizorii: 

Se vor suprima toate restricţiile de ordin militar din vechile convenţii. 
Această cerere Turcia o consideră deja ca acceptată prin răspunsurile primite. 

Se vor menţine dispoziţiile relative la libertatea navigaţiei comerciale. 
Această chestiune nu va face, deci, dificultate.  

Se vor suprima dispoziţiile referitoare la Comisia Strâmtorilor, pe care Turcia 
o consideră ca nemaiavând nicio utilitate.  

Chestiunea care va constitui modul discuţiilor va fi aceea a trecerii vaselor de 
război. În această privinţă Turcia va cere probabil următoarele: 

Pentru trecerea din Mediterana în Marea Neagră: fixarea unui maxim de tonaj 
total pentru vasele unei flote străine care vine să viziteze pe Marea Neagră, acesta 
fiind singurul scop posibil. Notificarea prealabilă a trecerii prin Strâmtori. 
Limitarea timpului de a rămâne în Marea Neagră. Maximum de tonaj pentru toate 
vasele străine ce s-ar afla în acelaşi moment în Marea Neagră. 

Pentru trecerile din Marea Neagră în Mediterana: nicio limitare pentru ieşire 
şi întoarcerea vaselor de război aparţinând riveranelor. 

Pentru cumpărare de vase de către riverani: nu se va putea depăşi tonajul 
flotei turceşti. Riveranii, în practică Rusia, pot, bineînţeles, construi orice vase în 
Marea Neagră.  

Pentru pact a adăugat că Turcia este dispusă să încheie cu România şi 
Bulgaria acorduri navale după modelul celor încheiate cu URSS şi cu Grecia.  

Am întrebat pe Tevfik Rüstü Aras dacă este înţeles cu URSS asupra cererilor 
de mai sus. Mi-a răspuns negativ, adăugând că nu ştie încă ce criterii va pune Rusia 
şi că nu a consultat pe nimeni. Turcia, a continuat el, nu se gândeşte decât la 
securitatea coastelor ei şi a Mării Negre. Ministrul Afacerilor Străine prevede că 
interesele Rusiei şi ale Angliei se vor ciocni pe tema aceasta; având în vedere 
relaţiile actuale, ele vor putea ajunge la un compromis. 

La întrebarea mea asupra regimului preconizat pentru cazul de război, Tevfik 
Rüstü Aras mi-a declarat că, în caz că Turcia va fi neutră, închiderea Strâmtorilor 
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nu va fi absolută; Turcia va proceda conform convenţiei, luând măsuri contra 
agresorului. În cazul în care Turcia va fi putere beligerantă, convenţia nu va mai 
avea valoare. Guvernul turc va face, fireşte, atunci ceea ce dictează interesele sale 
şi ale aliaţilor săi.  

Filotti 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 261–263 

568 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 043, din 2 iunie 1936, ora 02.29 
Înreg. la nr. 30 183, din 2 iunie 1936 
Strict confidenţial. 

Am văzut pe Tevfik Rüstü Aras, care mi-a spus că, luând informaţii despre 
ultimele conversaţii între Statele Majore, ţine să-mi comunice următoarele: 

Statul Major turc a constatat că chestiunea concentrărilor forţelor române pe 
Dunăre şi în Dobrogea este prea complexă din punct de vedere tehnic pentru a 
putea accepta formula „jumătate şi jumătate”. Examinarea chestiunii minimului de 
forţe turceşti de adus în toate cazurile a dat Statului Major turc convingerea că s-ar 
cere Turciei angajamente ce depăşesc obligaţiile din Pactul Balcanic, dat fiind că 
era vorba şi de cazul în care Turcia ar fi singura atacată. Asemenea angajamente nu 
puteau fi acceptate. Cu toate că nu s-a căzut de acord şi că fiecare parte şi-a 
menţinut punctul de vedere, conversaţiile au fost foarte utile pentru că au permis 
ambelor State Majore să-şi cunoască complet vederile. Esenţial este că, independent de 
acordul tehnic, convenţia militară există în însuşi Pactul Balcanic şi defineşte 
obligaţiile statelor contractante. Turcia le va respecta şi este convinsă că şi România va 
face la fel. În ceea ce priveşte acordurile tehnice, Tevfik Rüstü Aras crede că 
Statele Majore trebuie lăsate să găsească singure bazele unei înţelegeri; Guvernele 
vor trebui să se mărginească să caute a facilita, atunci când ocazia se va prezenta, o 
întâlnire între şefii de State Majore care să le dea prilejul unei discuţii directe.  

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Marelui Stat Major. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 264–265 
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569 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 047, din 2 iunie 1936, ora 20.18  
Înreg. la nr. 30 454, din 3 iunie 1936 

Tevfik Rüstü Aras mi-a spus că a declarat ambasadorului Italiei, care l-a 
întrebat dacă este adevărat că Turcia s-ar fi opus la reuniunea de la Belgrad, 
ridicării sancţiunilor, că lucrul este inexact. 

A explicat ambasadorului că Turcia este dispusă să sprijine orice acord de 
natură să rezolve chestiunea, dar că nu poate lua nicio iniţiativă şi nici să se 
sustragă obligaţiilor asumate în comun. 

Ministrul mi-a adăugat că iniţiativa unei hotărâri în privinţa sancţiunilor 
trebuie să fie a Angliei şi a Franţei, care sunt datoare să consulte, în prealabil, 
statele prietene din Înţelegerea Balcanică şi Mica Înţelegere.  

Chestiunea sancţiunilor nu poate fi despărţită de problema Abisiniei, care 
constituie o mare dificultate. Este nemulţumit de convocarea Adunării Societăţii 
Naţiunilor. 

Tevfik Rüstü Aras a comunicat ministrului Iugoslaviei că Eden l-a rugat să fie la 
Geneva [cu] o zi înainte de reuniunea Consiliului, în vederea unui schimb de păreri. 

Filotti 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 271 

570 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU 

[Belgrad] 
T. nr. 30 373, din 2 iunie 1936 
Înreg. la nr. 30 373, din 2 iunie 1936  

Răspuns nr. 3 674364. 
Pentru guverna dumitale, îţi spun că eliberarea lui Pavelici de către italieni a 

creat o aşa stare de panică în Iugoslavia, încât, la un moment dat, vizita Principelui 
Paul în România părea compromisă. 
                                 

364 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Numai la faţa locului am putut să-mi dau seama cât de real era acest motiv. 
Discutând condiţiile de securitate, chiar eu personal, s-au putut aplana, şi vizita 
rămâne a se efectua conform programului stabilit dinainte. Nu numai că discuţiile 
au decurs în mod cordial, dar m-am convins că între dificultăţile ridicate şi vizita 
lui Beck nu era nici cea mai mică legătură.  

În schimb, am constat o teamă crescândă de Italia. Consider că Iugoslavia 
trebuie tratată cu multe menajamente, dată fiind psihologia ei actuală. 

Amiciţii. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 423 

571 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA LONDRA, DIMITRIE BUZDUGAN, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 086, din 2 iunie 1936, ora 06.20  
Înreg. la nr. 30 447, din 3 iunie 1936 
Foarte confidenţial. 

Înapoiat din Italia, domnul Poliakov a venit să mă vadă azi şi mi-a împărtăşit 
următoarele impresii culese în cursul mai multor întrevederi cu domnul Mussolini.  

Ducele este hotărât a ajunge la un acord complet cu Marea Britanie, cu 
convingerea că numai o cooperare desăvârşită anglo-italiană poate asigura pacea în 
Europa, în Mediterana şi în Africa. Domnul Mussolini consideră că ridicarea 
sancţiunilor nu poate să mai întârzie, opinia publică italiană neputând să mai 
admită această măsură. Guvernul italian va fi, dar, obligat, în cazul unei noi 
amânări, a renunţa la încercarea de a rămâne în Ligă şi va părăsi Geneva. Ducele a 
afirmat însă dorinţa Italiei de a ajunge la un acord amical cu Marea Britanie fie 
înăuntru, fie în afara Societăţii Naţiunilor. 

Domnul Mussolini a însărcinat pe domnul Poliakov să comunice conducătorilor 
politicii britanice următoarele principii pe care le consideră ca bază a înţelegerii şi 
cooperării anglo-italiene: 

1) Italia se angajează a colabora cu Marea Britanie pentru menţinerea 
statu-quo-ului european. 

2) Italia garantează pe baza principiului asistenţei mutuale poziţia Marii 
Britanii în bazinul mediteranean. 
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3) Italia va coopera în strânsă legătură cu Marea Britanie şi Franţa la 
menţinerea păcii în grupul de state aşa-zise islamice: Egipt, Palestina, 
Siria, Irak etc. 

Buzdugan 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; domnului director politic. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 92–93 

572 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 731, din 2 iunie 1936, ora 12.55 
Înreg. la nr. 30 423, din 2 iunie 1936 

Sovietele au notificat oficial Guvernului turc că vor fi reprezentate la 
Conferinţa din Montreux privitoare la Strâmtori, de către domnul Litvinov.  

Ciuntu 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 4, f. 151 

573 
DELEGATUL ROMÂNIEI LA  

COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII, CONSTANTIN CONŢESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

Bucureşti 
R. nr. 200, din 2 iunie 1936  
Confidenţial. 

Memorandumul german privitor la revizuirea Statutului Dunării 

Printr-un memorandum cu data de 29 mai 1936, Legaţia Germaniei la 
Bucureşti comunică Guvernului regal propunerea Reich-ului de a adera la cererea 
sa de revizuire a Convenţiei Statutului definitiv al Dunării, din 23 iulie 1921.  
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O asemenea revizuire poate fi efectuată „si les deux tiers des États 
signataires en font la demande, en indiquant les dispositions qui leur paraissent 
susceptibles de révision”.  

Ea urmează a fi adresată Guvernului francez – care deţine originalul 
Convenţiei – şi care în termen de 6 luni convoacă o conferinţă „à laquelle tous les 
États signataires de la présente Convention seront invités à participer”.  

Din această repede ochire asupra zisului memorandum, două chestiuni de 
principiu se desprind în primul rând: 

Are Germania calitatea juridică incontestabilă de a se prenumăra printre 
„statele semnatare” ale Statutului Dunării? 

Înţeleg statele aderente, la o cerere de revizuire a Statutului Dunării, să 
implice şi revizuirea tratatelor de pace, pe baza cărora dânsul a fost conceput, şi ale 
căror termeni concreţi dânsul le-a reprodus adesea printre stipulaţiile lui? 

Răspunsul la prima chestiune nu poate fi dat, după mine, decât după 
lămurirea unei serioase divergenţe juridice provocată de faptul că toţi „semnatarii” 
Statutului Dunării nu se găsesc, juridiceşte, pe acelaşi teren.  

Îndată după intrarea în vigoare a Tratatului de la Versailles, s-au prevăzut 
prin art. 346 şi 347 două Comisii: una „Europeană”, care era menţinută în 
drepturile ei anterioare, şi alta „Internaţională”, al cărui număr de membri, deşi 
desemnat categoric, putea să nu fie complet în practică. 

Art. 348 zice „La Commission Internationale prévue à l’article précédent … 
assumera provisoirement l’administration du fleuve … jusqu'à ce qu’un Statut 
définitif du Danube soit établi par les Puissances désignées par les Puissances 
alliées et associées”.  

Art. 349: „L’Allemagne s’engage à agréer le régime qui sera établi pour le 
Danube par une Conférence des Puissances désignées par les Puissances alliées et 
associées: cette Conférence à laquelle des représentants de l’Allemagne pourront 
être présents, se réunira dans un délai d’un an, etc.” 

Art. 379: „Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées 
par le présent Traité, l’Allemagne s’engage à adhérer à toute Convention 
concernant le régime international du transit, des voies navigables, des ports, etc.” 

(Ceea ce se spune în Tratatul de la Versailles de Germania se spune în Tratatele 
din St. Germain, din Trianon şi din Neuilly despre Austria, Ungaria şi Bulgaria). 

Convenţia Statutului Dunării zice pe de altă parte: „La Belgique, la France, 
la Grande-Bretagne, la Grèce, l’Italie, la Roumanie, le Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie,  

Voulant déterminer d’un commun accord … etc. 
Ont décidé de conclure une Convention … et ont désigné pour leurs 

Plénipotentiaires, MM… lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs … 
ont, en présence et avec la participation des Plénipotentiaires de l’Allemagne, de 
l’Autriche, etc.…. dûment autorisés, à savoir MM…. 

Arrête les stipulations suivantes”: (urmează textul Convenţiei, iar la sfârşitul ei: 
„En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention”). 



Institutul Diplomatic Român 

 840 

Semnăturile constituie, deci, două grupe distincte: una a celor opt state 
desemnate de puterile aliate şi asociate, alta a celor patru reprezentanţi „prezenţi” 
ai statelor obligate să accepte Statutul, şi a căror semnătură putea să lipsească; ea n-
a fost dată decât fiindcă dezbaterile şi rezultatele lor le-au convenit sub toate 
raporturile, Conferinţa Dunării căutând să arate statelor învinse cea mai largă 
mărinimie. În alt caz ei puteau foarte bine să nu semneze. 

Din această stare de lucruri, se poate trage oare concluzia că, prin „semnatarii 
Statutului” se înţelege întreg grupul amestecat de 12 sau numai grupul de 8, care 
singur a fost desemnat să alcătuiască regimul Dunării? 

Cu alte cuvinte, cele două treimi statutare reprezintă ele 8 (din 12) sau numai 
5 (din 8) state? 

Chestiunea are mare importanţă şi cred că juriştii români se vor opri un 
moment asupra ei; de rezolvarea ei depinde introducerea cererii de revizuire a 
Convenţiei. 

Ceea ce pot adăuga este că la Conferinţa Dunării, în momentul în care unul 
dintre membrii a cerut să i se lămurească situaţia viitoare relativă la revizuirea 
Statutului, preşedintele a eludat-o prin aceleaşi cuvinte pe care le-am auzit atunci 
adeseori: „urmaşii noştri se vor descurca cum vor judeca mai oportun!”. 

A doua chestiune: revizuirea Statutului implică revizuirea tratatelor. 
E adevărat că în memorandumul german se spune, în proiectul de notă 

adresat Guvernului francez, „Feront spécialement l’objet de cette révision les 
dispositions de l’acte qui traitent des questions d’organisation”. 

Dar acesta e inexact, în adevăr, „abrogarea internaţionalizării fluviului în 
amonte la Kelheim”, pe care o cere Germania, nu e o chestie de organizare, ci o 
modificare radicală a art. 331 din Tratatul din Versailles care zic: „Sont déclarés 
internationaux: Le Danube depuis Ulm”; iar art. I şi IX din statutul Dunării vorbeşte 
de „tout le cours navigable du fleuve, c’est-à-dire entre Ulm et la Mer Noire”. 

De asemenea, modificarea dispoziţiilor care „du point de vue de l’égalité de 
droits donne lieu à certaines objections: notamment l’exclusion de l’Allemagne de 
la Commission Européenne du Danube”, înseamnă revizuirea tuturor articolelor 
din Tratat în care se spune că Germania se angajează „a executa, a adera sau a participa 
la toate actele internaţionale privitoare la libertatea navigaţiei sau tranzitului”. 

Pentru admiterea Germaniei sau a altui stat în Comisia Europeană, Statutul 
Dunării conţine o clauză destul de concretă; nu e, deci, nevoie a revizui Tratatele şi 
Statutul spre a ajunge la acest scop, cu toate că în memorandumul german se spune – 
e adevărat – cu destulă amărăciune că, sforţările timp de 10 ani ale Reich-ului au 
rămas infructuoase. Oricum ar fi, abrogarea internaţionalizării Dunării între Ulm şi 
Kelheim şi admiterea Reich-ului în Comisia Europeană constituie împreună preţul 
renunţării Germaniei „à l’une des deux voix dont elle dispose à la Commission 
Internationale”.  

S-ar părea că gândul Germaniei ar fi să menţină, totuşi, doi reprezentanţi, dar 
cu un singur vot – cum posedă în alte Comisii – pe când noi şi cu celelalte state 
înţelegem ca Reich-ul să nu dispună decât de un singur Reprezentant.  
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Memorandum-ul german sugerează, totodată, altor state de a cere revizuirea 
clauzelor relative la „assietta”365 taxelor (art. 18), la cabotaj (art. 22), la organizarea 
serviciilor Porţilor de Fier (art. 32), toate chestiuni care interesează România foarte 
de aproape şi în care am obţinut în 1921 maximum de avantaje; o revizuire a lor ar 
da, cu siguranţă, rezultate neplăcute pentru noi.  

Revizuirea art. XXII, relativ la organizarea Secretariatului General al 
Comisiei, se poate face fără inconvenient.  

Revizuirea art. XXXV, în sensul de a admite dreptul la preşedinţie fiecărui 
delegat pentru un an, în loc de 6 luni, nu are altă însemnătate practică decât 
prelungirea unei perioade de 3 sau 4 ani consecutivi între delegaţii puterilor central, 
care se succed în ordine alfabetică şi care ar putea să determine o linie de acţiune 
de neîntrerupte avantaje, măsura nu este de recomandat. 

Revizuirea art. LXII, pentru reducerea numărului statelor care pot cere 
împreună revizuirea Statutului, ar fi funestă. Dacă Statutul Dunării a putut rămâne 
în vigoare 15 ani, spre a-şi putea valorifica efectele unei aplicări îndelungate, este 
numai graţie necesităţii de a întruni două treimi din membri şi de a declara în 
prealabil motivele revizuirii. Aceste două condiţii constituie o pavăză care nu ar 
trebui părăsită. 

În sfârşit, cererea de dublare a limbii oficiale a Comisiei, cu limba germană 
pe lângă cea franceză, denotă vădit tendinţa de germanizare a Comisiei. 

Crede Reich-ul că Anglia sau Italia ar admite aceasta, fără să ceară a li se 
recunoaşte un caracter oficial şi limbilor? Reforma n-ar putea să fie admisă nici din 
motive de ordin practic. 

Privind acum, în general, eventualitatea unei revizuiri a Statutului Dunării, 
interesele româneşti ar fi rău servite printr-o modificare a clauzelor actuale, a căror 
obţinere, în 1920, se datorează, bineînţeles, în mare parte, şi influenţei precumpănitoare 
pe care au exercitat-o în Conferinţă statele învingătoare. 

Într-o nouă conferinţă, statele ex-inamice se vor prezenta pe aceeaşi linie cu 
celelalte şi, aş putea adăuga, fără teamă de a mă înşela, cu aroganţă şi pretenţii mult 
mai mari decât ale acestora din urmă. De altminteri, această intervenţie pare a fi 
concomitentă cu planul Germaniei de a cere şi modificarea statutului Elbei şi 
Oderului, unde divergenţele din ultimul timp au condus la o dezbinare greu de 
împăcat.  

Din chipul în care s-a dezvoltat până azi activitatea Comisiei Internaţionale a 
Dunării, păstrez impresia că nici Franţa, Anglia şi Italia, nici statele Micii Înţelegeri nu 
au interes să sprijine cererea Germaniei. Cred însă că ea va fi sprijinită de Belgia şi 
Grecia, amândouă cu speranţa de a intra în una sau în alta din cele două comisii sau 
poate fi amândouă. 

Apriori, deci, cererea Germaniei va fi susţinută de Austria, Ungaria, Bulgaria, 
Belgia şi Grecia – în total şase state; dacă se admite teoria drepturilor tuturor 
semnatarilor Statutului învingători şi învinşi – atunci e nevoie de încă două. Fi-vor 
                                 

365 Corect, assiette; aici cu sensul de sistem de impunere (fr.). 
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ele găsite printre neriverani – Anglia, Italia şi Franţa – sau printre riveranii din 
Mica Înţelegere, Iugoslavia şi Cehoslovacia? 

Îmi permit să cred că această chestiune de o capitală importanţă – în strânsă 
legătură şi cu consideraţiile expuse prin raportul meu nr. 210366, din 25 aprilie 
trecut – ar fi de dorit să facă obiectul unor sondaje urgente în capitalele celor trei 
mari state neriverane, dar, înainte de toate, printre statele Micii Înţelegeri (ai căror 
miniştri de Afaceri Străine se vor găsi zilele acestea la Bucureşti), spre a se adopta 
o atitudine comună.  

Această comunitate de idei ar trebui să tindă mai întâi către o împiedicare a 
compoziţiei cvorumului de opt semnatari solicitatori; iar dacă aceasta n-ar fi cu 
putinţă, către o atitudine comună atât în determinarea clauzelor susceptibile de 
modificat, cât şi în sprijinul reciproc ce ar urma să-şi dea în Conferinţă statele 
Micii Înţelegeri şi marea lor prietenă Franţa. 

Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Conţescu  

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 138, f. 37–42 

574 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 670, din 3 iunie 1936, ora 13.00 
Înreg. la nr. 30 796, din 4 iunie 1936 

Am onoarea a comunica Excelenţei Voastre informaţiile primite de la Suvici, 
relativ la atitudinea Italiei faţă de sesiunea Societăţii Naţiunilor din iunie.  

Delegaţia italiană nu va participa la lucrările Consiliului. Guvernul din Roma 
se va abţine până la 16 iunie de la orice iniţiativă. De asemenea, el exclude orice 
târguială în vederea unor compensaţii politice ca preţ al ridicării sancţiunilor. Dacă 
însă acestea sunt revocate, se va crea o stare de destindere, proprie unei colaborări 
europene. 

Italia s-a arătat dispusă la conciliere în tot timpul ostilităţilor. A fost gata să 
accepte Planul Laval-Hoare, respins de Marea Britanie; a acceptat apelul 
Comitetului de 13 şi a făcut propuneri de negocieri bilaterale, care, acceptate, ar fi 
schimbat faţa lucrurilor şi, printr-un compromise, ar fi dat Ligii posibilitatea unei 
soluţii onorabile. Azi, faptul împlinit în Abisinia este însă irevocabil. Mussolini şi-a 
dat seama că recunoaşterea lui imediată prezintă dificultăţi. Ea ar putea fi însă 
                                 

366 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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examinată într-un al doilea timp, deşi recenta iniţiativă a Argentinei, de a cere 
convocarea Adunării, este de natură a complica lucrurile.  

Revocarea sancţiunilor este în schimb urgentă. Se pot aduce argumente 
temeinice în favoarea ei: 

1) În ceea ce priveşte opiniile politice multe guverne ale statelor sancţioniste, 
în faza actual, doresc lichidarea chestiunii. Din nefericire nimeni nu are 
curajul unei iniţiative. Palazzo Chigi nu-şi poate da încă seama care va 
fi orientarea Guvernului L. Blum. Convorbirile Eden-Grandi nu au dat 
nici un rezultat concret. Au fost numai schimburi de vederi de ordin 
general. Punctul de vedere englez nu este clar nici măcar în privinţa 
calităţii Negusului: Grandi n-a obţinut decât precizarea că Negusul nu 
va fi primit oficial fiindcă voiajează incognito, nu fiindcă este suveran. 

2) Din punct de vedere juridic, Liga ar putea revoca sancţiunile din propria 
sa iniţiativă. Într-adevăr: 

a) Afirmaţiile italiene în privinţa lipsei de unitate politică şi etnică 
a Abisiniei au fost confirmate de evenimente. 

b) Prin supunerea lor, în cursul ostilităţilor populaţiei civile, au 
făcut act de autodeterminare. 

c) Articolul 16 din Pact are de scop încetarea ostilităţilor, nu 
pedepsirea agresorului. Ostilităţile încetând, în fapt, nu mai 
există motiv pentru menţinerea sancţiunilor. Cel mult dacă 
Liga consideră anexarea un act ilegal l-ar putea sancţiona prin 
nerecunoaştere. 

3) În ceea ce priveşte procedura, Suvici crede că ridicarea sancţiunilor ar 
trebui să intre în atribuţia Comitetului de 18, sancţiunile fiind acte 
individuale ale membrilor Ligii. Observ că, până în prezent, Palazzo 
Chigi a socotit dificil Consiliul. Schimbarea este, probabil, datorată 
iniţiativei Argentinei. 

Propunerea Guvernului din Buenos Aires a surprins în mod foarte neplăcut 
Italia. Prima impresie a subsecretarului de Stat a fost că ea este rezultatul unei 
intervenţii engleze, deşi Cantille i-a dat o dezminţire categorică, afirmând că 
asemenea procedee nu intră în practica diplomaţiei britanice şi că este vorba numai 
de o iniţiativă a Argentinei, de acord cu alte republici sud-americane. Ambasadorul 
Argentinei a explicat, într-adevăr, lui Suvici că Argentina doreşte să rămână 
membru al Ligii şi că, întrucât se pregăteşte la Buenos Aires Conferinţa pan-
americană, ea a fost obligată să ia această iniţiativă spre a pune la încercare Liga 
Naţiunilor şi a dovedi eficacitatea ei şi altor state sud-americane. Chestiunea 
prezintă urgenţă pentru Argentina şi fiindcă Parlamentul se întruneşte în curând 
tocmai spre a lua hotărâre asupra sancţiunilor. 

Faptul că cererea Argentinei este inspirată de doctrina nerecunoaşterii a lui 
Stimson şi de Pactul Saavedra Lamas, semnat de Italia şi motivat de articolul 10 
din Pactul Societăţii Naţiunilor, a spulberat speranţele italienilor într-o apropiată 
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recunoaştere a anexiunii Abisiniei şi îi va face, probabil, să-şi concentreze 
străduinţele asupra unei interpretări a articolului 16 favorabil ridicării sancţiunilor. 

Pentru aceste motive Suvici consideră situaţia fără optimism. Mi-a afirmat că 
„retragerea Italiei din Societatea Naţiunilor este sigură, dacă aceasta va continua a 
întrebuinţa sancţiunile spre a impune o soluţie societară în Abisinia”.  

Dacă însă este vorba de o soluţie dilatorie, determinată de formalităţile 
convocării Adunării sau de imposibilitatea noului guvern L. Blum de a lua o 
hotărâre în timp util, atunci chestiunea rămâne să fie examinată. 

Lugoşianu 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 182/186  

575 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 071-3, din 3 iunie 1936 
Înreg. la nr. 31 735, din 3 iunie 1936 

Ambasadorul Numan Menemencioglu, secretar general al Ministerului 
Afacerilor Străine, s-a înapoiat azi din călătoria oficială, în cursul căreia a făcut 
vizite la Belgrad, Bucureşti, Moscova, Berlin, Geneva, Londra şi Paris. 

Această călătorie a avut, în primul rând, scopul de a pune pe secretarul 
general, a cărui autoritate este în continuă creştere, în contact cu personalităţile 
conducătoare din capitalele vizitate. Domnia Sa a folosit întrevederile sale spre a 
discuta în fiecare ţară chestiunile actuale privind relaţiile cu Turcia. 

Pe primul plan au fost vizitele la Belgrad, Bucureşti, Moscova şi Londra, cea 
de la Berlin având ca obiect, după informaţiile mele, numai discutarea unor 
chestiuni economice. Principalul scop urmărit de domnul Numan Menemencioglu 
în întrevederile sale a fost, desigur, pregătirea unei atmosfere favorabile pentru 
Conferinţa convocată la Montreux, în vederea stabilirii noului regim al Strâmtorilor. 

Data apropiată a acestei conferinţe, la care secretarul general va lua parte, l-a 
împiedicat de a merge şi la Beyrcuth, aşa cum fusese proiectat, spre a examina cu 
Înaltul Comisar francez unele chestiuni pendinte între Siria şi Turcia.  

Sunt informat că Guvernul italian, spre a manifesta bunele sale intenţii faţă de 
Turcia şi, probabil, pentru a contracara acţiunea diplomatică engleză, avea intenţia 
să invite pe domnul Numan Menemencioglu să facă o vizită şi la Roma. Se explică 
aici că lipsa de timp a împiedicat realizarea proiectului. 
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În toate capitalele vizitate, domnul Numan Menemencioglu s-a bucurat de 
atenţiile guvernelor respective. Sunt convins însă că primirea făcută de Excelenţa 
Voastră la Bucureşti ambasadorului turc a întrecut pe toate în cordialitate şi 
sinceritate.  

Filotti 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 59, f. 207–208 

576 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 237, din 3 iunie 1936 
Înreg. la nr. 31 387, din 3 iunie 1936 

Politica internă în luna mai 1936 

Partidul Naţional-Socialist a organizat înaintea vacanţei politice ce va 
preceda Olimpiada, două manifestări interesante, care înseamnă etape noi în 
adaptarea statului şi a ţării la doctrina partidului.  

Uniunea Naţională a Juriştilor germane, cuprinzând pe toţi magistraţii, 
avocaţii şi funcţionarii judiciari ai Reich-ului şi care, de fapt, este cea mai mare 
organizaţie de acest fel din lume, a ţinut un congres la Leipzig, la mijlocul lunii 
mai, sub auspiciile miniştrilor Hess, Frank şi Gürtner. La acest congres, domnul 
Frank, care este şi preşedintele Academiei germane de drept, a urmărit să afirme 
odată mai mult principiile fundamentale ale noului drept german, în opoziţie cu 
acelea ale dreptului „statului liberal” de ieri, şi să sublinieze importanţa pe care îl 
are, la consolidarea unităţii naţionale.  

Domnul Frank a expus de iznoavă doctrina după care originea tuturor 
puterilor din statul naţional-socialist este voinţa unică a Führer-ului: „nu există în 
Germania decât o singură putere, aceea a Führer-ului, derivând din deplinele puteri 
pe care i le-a dat naţiunea”. 

Dezvoltând această teorie, ministrul Reich-ului a arătat că acuzaţiile ce se 
aduc dreptului german sunt nedrepte: el urmăreşte cea mai scrupuloasă metodă 
ştiinţifică şi nu confundă ideea de forţă cu aceea de violenţă.  

La rândul său, locţiitorul Führer-ului, ministrul dr. Hess, a dezvoltat 
concepţia după care judecătorul de astăzi este înainte de toate un judecător 
„popular”: el nu trebuie, deci, să fie un „jurist strâmt”, ci un om larg şi înţelegător. 
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El este chemat să judece nu numai în drept strict ci mai ales „după sentiment” şi 
după „inteligenţă”. Iar sensul ultim al oricărei jurisprudenţe, trebuie să fie 
întrebarea pe care şi-o pune orice judecător în conştiinţa sa: „cum ar judeca Führer-ul 
în acest caz?”. 

Ministrul Propagandei, domnul Goebbels, a intervenit la rândul său în 
discuţie, ocupându-se, îndeosebi, de concepţia de libertate, aşa cum o înţelege 
dreptul naţional socialist şi cum nu o admite dreptul în concepţia liberală: 
„libertatea individului depinde, în primul rând, de libertatea naţiunii; acesteia 
trebuie subordonate toate celelalte reguli de viaţă ale societăţii şi ale individului”. 

Răspunzând acuzaţiilor aduse, dincolo de hotare, că în Germania s-ar fi 
suprimat libertatea presei şi libertatea condeiului, ministrul Propagandei afirmă, în 
esenţă, că aceasta nu este adevărat: „Noi nu am suprimat libertatea presei, ci am 
înlăturat numai anarhia intelectuală. Revoluţiile şi marile fapte istorice sunt făcute 
de oameni de stat naţionali, iar nu de jurişti internaţionali”. 

Transpunând această concepţie în domeniul dreptului ginţilor, ministrul 
Goebbels a arătat cum Tratatul de la Versailles ar fi fost făcut prin violenţă şi 
realizat împotriva bunului simţ. Pe deasupra sa, Führer-ul a formulat pentru 
poporul german – ca şi pentru întreaga Europa – o lege de viaţă superioară, punând 
cap [sic!] unor paragrafe intolerabile.  

Dacă putem trage o concluzie asupra lucrărilor congresului de la Leipzig, este 
aceea că în acţiunea de unificare a Reich-ului şi de consolidare a principiului 
naţional-socialist, juriştii vor avea a judeca un rol de seamă. Justiţia nu mai este în 
Reich-ul al III-lea, o a treia putere de stat care să le echilibreze sau, eventual, să le 
controleze pe celelalte. Ea are rolul unui adevărat organism de luptă care, în 
serviciul ţării şi al conducătorului ei unic, trebuie să întărească fundamentele unei 
societăţi noi şi ale unei noi concepţii de viaţă. Aceasta nu numai zicând dreptul, dar 
şi creându-l. 

La ce confuzii, antinomii şi conflicte de atribuţii poate da naştere o asemenea 
concepţie, ne-o spune istoria vechilor „Parlamente franceze”. 

Ţin să mai semnalez, ca exemplu tipic a stării de spirit din care purcede 
sistemul juridic al Reich-ului al III-lea, faptul că în sala chiar în care a avut loc 
congresul – vechea sală de şedinţă a Curţii Supreme a Imperiului – atârna o 
flamură pe care sta înscris aforismul formulat de domnul Hitler, în Mein Kampf: 
„Este drept tot ceea ce foloseşte poporului german, este nedrept, tot ceea ce este 
potrivnic”. 

Desfăşurat sub semnul acestui adagiu, Congresul juriştilor germani a fost 
călăuzit de un spirit şi de o tendinţă ce constituie, în realitate, însăşi negaţia dreptului. 

Pe terenul construcţiei juridice a Reich-ului al III-lea trebuie să semnalez 
lucrările în curs pentru redactarea constituţiei statutului naţional-socialist. Aceste 
lucrări continuă cu meticulozitatea şi cu discreţia obişnuită şi par a fi aproape de 
concluzia lor. Secretarul de Stat Lammers, unul dintre colaboratorii cei mai 
apropiaţi ai cancelarului, a declarat de curând, că noua constituţie va fi traducerea 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 847

în paragrafe a principiilor de viaţă ale Partidului Naţional-Socialist; „ea va fi astfel 
făcută încât, cuprinzând numai spiritul doctrinei noastre, să poată fi valabilă pentru 
eternitate”. 

A doua manifestare care merită a fi semnalată a fost Expoziţia şi Congresul 
agricol de la Frankfurt. Specialiştii afirmă că ea a reprezentat cea mai mare 
încercare de acest fel pe care a cunoscut-o până astăzi Europa. Tot ceea ce 
industria, agricultura şi organizaţiile ţărăneşti au putut concepe şi realiza în 
serviciul producţiei agricole a fost expus la Frankfurt, într-un cadru şi cu o metodă 
excepţională. Chiar reprezentanţii presei străine au fost de acord pentru a vedea în 
Expoziţia de la Frankfurt, un element de progres util întregii comunităţi europene. 

Ceea ce au relevat poate mai puţin ziarele străine a fost însă sensul adânc pe 
care manifestarea de la Frankfurt a trebuit să o aibă în viaţa statului german. Pentru 
a desluşi acest înţeles, nu avem decât să ne referim la concluzia lapidară a 
ministrului Agriculturii Reich-ului, domnul Darré: „Agricultura germană trebuie să 
asigure în viitor întreaga libertate de hrană a poporului german. Şi aceasta nu 
numai pentru a satisface un comandament economic, ci pentru a asigura însăşi 
libertatea noastră naţională”. 

Domnul Darré a afirmat, astfel, încă o dată doctrina economiei de război care 
stăpâneşte astăzi tot Reich-ul. În serviciul acestei economii, care consideră elementul 
financiar ca un element secundar, şi care priveşte numai spre rostul suprem al unui 
maximum de capacităţi de luptă, agricultura germană este cea dintâi care trebuie să 
compenseze unele greutăţi sau handicapuri naturale. Din învăţămintele trecutului, în 
care armata germană se consideră a fi fost învinsă nu pe frontul tranşeelor, ci pe frontul 
foamei, Reich-ul al III-lea vrea să călească o ţară invulnerabilă şi pe acest teren. 

Este interesant de a pune alături de manifestarea de la Frankfurt, declaraţiile 
domnului Reinhardt, secretar de Stat la Finanţe, făcute la 13 mai. Domnia Sa 
afirmă că deşi încasările au avut loc în anul 1935, un excedent de 2 miliarde 600 de 
milioane, faţă de anul 1933, acestea nu sunt suficiente pentru a acoperi noile nevoi 
ale Reich-ului. Domnul Reinhardt cere poporului german – şi, mai ales, fără a o 
spune, marii industrii şi marii finanţe – un sacrificiu suplimentar de un miliard de 
mărci pentru anul 1936: „acest nou sacrificiu trebuie făcut cu orice preţ, deoarece 
poporul german înţelege să subordoneze toate cheltuielile şi toate sforţările sale, 
celei mai indispensabile acţiuni a naţiunii: reînarmarea”.  

Germania reînarmează, astfel, pe tărâmul economiei ca şi pe cel militar; ea 
reînarmează însă, mai ales, pe terenul sufletesc pe care a realizat deja o adevărată 
mobilizare naţională. Starea de spirit pe care ea o produce, permite orice sacrificiu 
şi justifică în ochii poporului orice sarcină nouă. Şi aceasta, deoarece războiul 
viitor apare aici ca un fapt, discutat fără ocol, la lumina zilei. Astfel, cunoscuta şi 
serioasa revistă economică „Der Deutsche Volkswirt” se ocupă, în numărul său din 
luna mai, de problema cheltuielilor războiului viitor. Autorul conchide că ele vor fi 
cu mult mai mari decât acelea ale campaniei 1914–1915. Pentru a face faţă acestor 
cheltuieli, Germania va trebui să facă sforţări supraumane, iar dacă războiul va 
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dura mai mult, ea va trebui să recurgă din nou la inflaţie. În acest scop, impozitul 
de război va trebui să cuprindă în întregime beneficiile de război, fără a nesocoti 
însă cu totul, zice autorul, interesele antreprenorilor şi ale producţiei. Un fapt însă 
pare a fi cert pentru conducătorii militari, politici şi economici ai Reich-ului, după 
cum o afirmă şi sus-citata revistă. În războiul viitor, Germania nu va mai putea 
conta pe materiile prime din teritoriile cucerite în Franţa şi Belgia. Ea va trebui, 
deci, în prealabil să rezolve problema materiilor prime. 

Această constatare nu pare a fi, de altfel, singura umbră pe tabloul Reich-ului de 
astăzi, încordat în cea mai formidabilă acţiune de pregătire sufletească, militară, 
politică şi economică pe care a cunoscut-o până azi istoria. Sarcinile mari şi abdicările 
de tot felul îşi găsesc iarăşi expresia unor reale nemulţumiri. Şi, deşi prea puţin 
transpiră asupra adevăratei situaţii, nu putem să nu înregistrăm zvonurile care au 
circulat în anumite cercuri germane despre agitaţia unor cercuri ţărăneşti, despre noi 
arestări de marxişti şi de catolici şi chiar despre o rebeliune în rândurile miliţiei negre 
(SS), care formează garda personală a cancelarului Hitler. În legătură cu această ultimă 
versiune, deosebit de greu de controlat, trebuie pusă şi moartea şoferului cancelarului 
Hitler, cu grad de comandant de brigadă (!) în trupele negre de SS, şi amic personal al 
Führer-ului. Acest om, mort tânăr, la vârsta de 38 de ani, după o foarte scurtă boală, ar 
fi căzut victima unei meningite. Fapt e însă, că funeraliile naţionale care s-au făcut cu 
participarea însăşi a şefului statului şi a majorităţii membrilor Guvernului, ar justifica, 
într-o oarecare măsură, zvonul după care brigadierul Schrek ar fi căzut victima unei 
atentat, în serviciul sau chiar în locul şefului său.  

Dacă acest zvon nu poate fi înregistrat decât cu toată discreţia, problema 
Bisericii Catolice revine însă din nou, făţiş, cu oarecare violenţă, la ordinea zilei. 
Lupta, ultima luptă a Episcopatului Catolic, se dă acum pentru a apăra înglobarea 
completă a tineretului german în rândurile organizaţiilor hitleriste. Neputând 
acţiona direct asupra acestui tineret, Episcopatul Catolic a făcut un apel către 
credincioşii săi, în care invită familiile şi pe copii, să nu se încadreze „în organizaţii 
care ameninţă credinţa catolică”. Acest apel, citit în unele biserici, nu a putut însă 
să apară decât într-un ziar polonez, dincolo de hotarele Reich-ului. El arată, încă o 
dată, că deocamdată, cel puţin, singurele veleităţi de autonomie se mai găsesc în 
rândurile organizaţiilor religioase.  

Şi astfel, lupta aceasta deznădăjduită, între milenara Biserică a Romei şi între 
noua mistică naţional-socialistă pentru cucerirea tineretului, reprezintă, poate, 
simbolul cel mai complet al Germaniei de astăzi între legăturile trecutului şi între 
imensele aspiraţii de viitor, între forţele care au dominat naţiunea germană până 
astăzi şi între forţa unică care vrea să o ducă pe căile necunoscute ale viitorului. 
Care dintre ele, va avea oare ultimul cuvânt? 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 235–242 
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577 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA  

LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 280, din 3 iunie 1936 
Înreg. la nr. 31 385, din 7 iunie 1936 

Am onoarea să înaintez Excelenţei Voastre o recapitulare a principalelor 
evenimente de ordin intern şi extern, privitoare la Polonia, din cursul lunilor aprilie 
şi mai 1936. 

Situaţia internă  

Tulburările sociale, provocate de mizerie şi exploatate de elemente 
subversive, au continuat şi în cursul lunii aprilie dând loc chiar la 16 aprilie, la 
Lvov, (v. nr. 1 142367), la o adevărată răscoală, de pe urma căreia au rămas 
numeroşi morţi şi răniţi (13 morţi şi 120 răniţi după statisticile oficiale). A urmat 
apoi o mişcare similară la Poznan care a putut însă fi înăbuşită la timp de către 
poliţie, înainte să fie nevoită de a face uz de arme. La 29 aprilie, au fost din nou 
ciocniri la Chrwanow (2 morţi). 

Drept consecinţă a evenimentelor de la Lvov, a avut loc un puci al coloneilor 
care a provocat o amânare pentru câteva zile a vizitei preşedintelui de Consiliu la 
Budapesta. Victoria a rămas de partea acestuia, care, susţinut fiind de preşedintele 
Republicii, a dispus confiscarea unui număr al ziarului „Gazeta Polska”, conţinând 
un articol violent de critică la adresa Guvernului pentru metodele întrebuinţate la 
Lvov. Apoi a înlăturat din posturile importante ce le deţineau, pe fruntaşul 
„colonel” Matuszweski şi pe voievodul Cracoviei, Switalski. 

Ca o urmare a mişcărilor muncitoreşti şi ca măsură de precauţie pentru ziua 
de 1 mai, s-a procedat la arestarea mai multor sute de comunişti, care au venit în 
parte să îngroaşe rândurile deţinuţilor din lagărul de concentrare de la Bereza 
Kartuza. 

La 27 aprilie, s-a introdus controlul comerţului de devize, ceea ce înseamnă 
ieşirea Poloniei din blocul aur. 

În comunicatul dat cu această ocazie, Guvernul explică necesitatea luării unei 
asemenea măsuri, prin scăderea stocului de acoperire al institutului de emisiune, 
cauzată prin dezvoltarea în ultimul timp a unei tendinţe de tezaurizare de aur şi 
devize, lucru provocat de evenimentele externe şi de „zvonurile neîntemeiate 
răspândite în ţară”. 

În faţa necunoscutului ce prezintă viitorul – viitor devenit încă mai aleatoriu 
pentru dânşii în urma recentelor tulburări, care au accelerat uzura actualului regim – 
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parlamentarii au manifestat tendinţe de a se grupa, pentru a nu se găsi izolaţi în 
ziua de mâine. 

Nomenclatura de partid fiind contrară spiritului constituţiei, a recurs la soluţia 
de a forma grupuri sociale, profesionale, de foşti combatanţi. Se pare că există cinci 
grupuri principale şi anume: 

1) Uniunea parlamentară de acţiune socială; 
2) Gruparea muncii, sub conducerea deputatului Madejski; 
3) Gruparea deputaţilor agrarieni, sub generalul Zeligowski; 
4) Gruparea deputatului Miedzynski; 
5) Federaţia foştilor combatanţi (generalul Gorecki). 

Compunerea acestor grupuri însă nu e bine definită. Se zice că unii deputaţi 
aparţin (dacă se poate vorbi de aşa ceva pentru grupări existând numai în stare de 
embrion) la mai multe din ele, lucru destul de explicabil, grupările având, din 
punctul de vedere formal, scopuri diferite şi, ca atare, neexcluzându-se unele pe altele.  

În ziua de 15 mai a avut însă loc o schimbare de guvern care a făcut să treacă 
pe al doilea plan diferitele mişcări printre parlamentari şi a pus capăt zvonurilor 
despre o lărgire spre stânga a actualului regim.  

Venirea la cârmă a noului Cabinet – a cărui compunere urmează mai jos – 
constituie o mişcare, dacă s-ar putea spune, în sens invers, dând regimului un 
caracter şi mai autoritar ca până acum (v. diferite rapoarte). Tendinţa 
Kościalkowski (care rămâne în noul guvern la Departamentul Asistenţei Sociale) a 
fost învinsă, şi generalul Rydz-Smigly a luat, de fapt, în mână direcţia politică a 
ţării obţinând numirea ca preşedinte al Consiliului a unui om de încredere al său: 
generalul Slawoj-Skladkowski. 

Noul guvern este astfel format: 
Preşedintele Consiliului de Miniştri şi ministru de Interne……..generalul 

Felicjan SLAWOJ-SKLADKOWSKI  
Ministrul Finanţelor………domnul Eugenjusz KWIATKOWSKI  
Ministrul Afacerilor Străine………domnul Jósef BECK  
Ministrul de Război……….generalul Tadeusz KASPRZYKI  
Ministrul Justiţiei………domnul Witold GRABOWSKI  
Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice………domnul 

Wojciech SWIETOSLAWSKI 
Ministrul Agriculturii………domnul Juljusz PONIATOWSKI  
Ministrul Industriei şi Comerţului………domnul Antoni ROMAN 
Ministrul Comunicaţiilor………domnul Juljusz ULRICH  
Ministrul Asistenţei Sociale………domnul Marian ZYNDRAM-

KOŚCIALKOWSKI 
Ministrul Poştei şi Telegraf. ……….. domnul Emil KALINSKI  

Pentru a avea mai bine în mână pe legionari, care constituie, de fapt, 
principalul sprijin al regimului, generalul Rydz-Smigly a obţinut concentrarea 
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diferitelor organizaţii (v. nr. 1 578368) sub conducerea colonelului Koc (obţinând 
„debarcarea” colonelului Slawek şi a partizanilor săi), şi, cu această ocazie, a ţinut 
un discurs, în care, arătând gravitatea pericolului extern, a făcut un apel la unire în 
interior. 

Situaţia politică externă 
Cinci vizite oficiale. 
De la 30 martie la 1 aprilie, cea a gerantului Ministerului Afacerilor Străine 

leton. În zilele de 17 şi 18 aprilie, cea a ministrului Afacerilor Străine al Norvegiei. 
La 24 şi 25 aprilie, primul ministru Kościalkowski este în vizită oficială la 
Budapesta, iar de la 26 aprilie la 28 aprilie, premierul belgian stă la Varşovia. 
Domnul Beck este în vizită oficială la Belgrad, în zilele de 27 şi 28 mai.  

Vizitele de mai sus sunt, în general, răspunsuri sau, cum e cazul ministrului 
Afacerilor Străine norvegian, reprezintă o trecere prin Varşovia. Aici se încearcă 
însă să li se atribuie o valoare politică şi corespunde, oarecum, cu dorinţa 
ministrului Afacerilor Străine polon de a căuta prin[tre] statele mai mici clienţi sau 
chiar numai simpatizanţi ai politicii sale „independente”, cu alte cuvinte puţin 
precise. Faptul mergerii domnului Koht la Moscova, precum şi declaraţiile făcute 
de Domnia Sa la înapoierea la Oslo, apoi vizita şefului de Stat Major la Moscova, 
confirmă însă încă o dată că Letonia şi Norvegia rămân mai departe partizani ai 
sistemului de securitate colectivă. 

Vizita belgiană a avut, înainte de toate, un substrat economic pe baza căruia 
s-a procedat la un schimb de politeţe pe terenul politic. 

În ceea ce priveşte vizita preşedintelui Kościalkowski la Budapesta, deşi 
ungurii i-au atribuit o mare importanţă, din punctul de vedere politic, şi deşi, 
desigur, face parte din programul actualei politici externe a Poloniei, de a strânge 
cât mai mult relaţiile cu Ungaria, preşedintele de Consiliu a simţit nevoia, două zile 
după întoarcerea sa, la un banchet oferit domnului van Zeeland, să arate că baza 
politicii ţării sale este „respectul ordinii stabilite”. 

Vizita la Belgrad, deşi trâmbiţată de presa oficioasă ca un succes, nu a adus 
un nou aderent politicii „independente” a Ministerului Afacerilor Străine polon, 
comunicatul oficial (ca de altfel şi discursul domnului Stoiadinović) accentuând 
valoarea angajamentelor existente. 

Relaţiile cu România 
Vizita domnului Kościalkowski la Budapesta şi articolele favorabile Ungariei 

din presa poloneză nu au fost de natură să aducă o strângere a relaţiilor polono-
române. 

În special, un articol din „Czas” conţine câteva fraze neliniştitoare. Scris a 
doua zi după discursurile rostite la Budapesta, el spune că Ungaria, dorind 
modificarea în parte a unor clauze din Tratatul de la Trianon, „simpatia noastră este 
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de partea Ungariei”, dar, „nu ne putem gândi că această schimbare ar putea avea 
loc pe altă cale, decât pe cea pacifică”. Cu alte cuvinte, Polonia ar preconiza 
principiul revizuirii paşnice a tratatelor.  

Pe de altă parte, la întoarcerea sa la Varşovia însă, preşedintele Consiliului (v. 
mai sus) a făcut o declaraţie liniştitoare vorbind de „menţinerea ordinii stabilite”. 

Puse cap la cap, atitudinile cercurilor oficiale polone nu fac decât să confirme 
continuarea aşa-zisei politici „independente”. 

Vizita la Budapesta şi la Belgrad a fost o ocazie binevenită pentru ca Polonia 
să-şi arate încă o dată ostilitatea faţă de Mica Înţelegere ca grupare politică. Într-adevăr, 
această organizaţie a fost, fie ignorată, fie arătată ca inoperantă în marile probleme 
internaţionale. 

Situaţia economică şi financiară a Poloniei 
În agricultură, starea semănăturilor, fără a fi deplin satisfăcătoare, e 

considerată până în prezent mulţumitoare. 
Situaţia agriculturii însă e mai bună şi din cauza scăderii preţurilor articolelor 

industriale, provocată de energica presiune guvernamentală deflaţionistă exercită în 
noiembrie şi decembrie trecut asupra industriei. 

Cu tot acest progres semnalat, situaţia agriculturii – lipsită de capitaluri, 
încărcată de datorii şi de sarcina întreţinerii unui surplus de braţe pe care industria 
în criza actuală nu-l poate absorbi – rămâne foarte grea.  

În industrie, activitatea a fost în creştere datorită, mai cu seamă, încetării 
grevelor ce deveniseră ameninţătoare în martie. Traducând creşterea ocupaţiei, 
indicele producţiei industriale a trecut de la 67,6 în martie la 71,4 în aprilie. 

Repriza s-a manifestat, mai cu seamă, în industria textilă, care a avut cu 
deosebire de suferit pe urma grevelor din martie, apoi în branşele dependente de 
construcţii şi lucrările de investiţii. 

Extracţia cărbunelui şi a petrolului, urmând conjunctura sezonieră, au fost în 
scădere. 

Şomajul a notat la 15 mai 378 493 persoane înregistrate, în scădere cu 35 672 
persoane faţă de 1 mai, şi cu cca. 100 000 faţă de 1 aprilie.  

Scăderea e datorată în cea mai mare parte intensificării campaniei de lucrări 
publice, întreprinsă de Guvern ca măsură de combatere a lipsei de ocupaţie.  

Comerţul interior, sub impulsul reacţiei psihologice la măsurile guvernamentale 
de control al devizelor, al zvonurilor privind politica valutară, cum şi al apropierii 
sezonului de vară, a notat în ultima lună o vie activitate. 

Se constată chiar creşteri de preţuri însemnate pentru unele articole de import 
şi creşteri sensibile pentru unele articole indigene, datorită speculaţiei. 

Pentru primele patru luni ale anului, importul a atins 315 645 000 zl., faţă de 
269 549 000 zl. în acelaşi interval din anul trecut, iar exportul 328 411 000 zl., faţă 
de 295 472 000 zl. în ianuarie–aprilie 1935. 

Astfel, soldul balanţei comerciale a fost activ cu 12 766 000 zl., faţă de un 
activ de 25 923 000 zl. în intervalul respectiv din 1935.  
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Privitor la veniturile şi cheltuielile statului, situaţia pe întreg exerciţiul 
1935/36 notează: 

Venituri …………….. 1 957 928 000 zl. 
Cheltuieli …………... 2 204 940 000 zl. 

După cum se vede, deficitul exerciţiului a atins 247 milioane zloţi, întrecând 
deficitul efectiv al exerciţiului anterior, care a fost de cca. 236 milioane.  

Privitor la veniturile şi cheltuielile statului, situaţia pe prima lună (aprilie) a 
exerciţiului 1936/37 notează: 

Venituri ……………. 175 463 000 zl. 
Cheltuieli ……………175 007 000 zl. 
Excedent ……………        456 000 zl. 

Echilibrarea bugetară lunară s-a realizat prin reducerea cheltuielilor la 175 
007 000 zl. şi mărirea veniturilor la 175 463 000 zl. 

Creşterea veniturilor s-a datorat aproape exclusiv augmentării impozitelor 
directe, produsul celor indirecte rămânând acelaşi ca şi în aprilie 1936, iar 
randamentul monopolurilor notând chiar o scădere. 

Sub influenţa factorilor conjugaţi ai deficitului bugetar pe exerciţiul expirat, 
dispariţiei soldului activ al balanţei comerciale şi scăderii acoperirii zlotului – 
factori semnalaţi la timpul său –, la care s-au adăugat, în ultima vreme, temerea de 
schimbări politice provocată de acţiunea renăscută a opoziţiei, tezaurizarea aurului 
şi a devizelor străine s-a dezvoltat cu repeziciune ameninţând stocul de acoperire al 
Băncii Poloniei. 

Când, alături de aceşti factori, mişcările muncitoreşti au luat caracterul de 
rebeliuni, dovedind o stare de exasperare nebănuită până aici [sic!], Guvernul 
polon nu a mai crezut că poate întârzia luarea de măsuri radicale şi, abandonând 
politica gold exchange standard-ului practicată până aici, a introdus, la 27 aprilie 
curent, controlul şi centralizarea comerţului aurului şi devizelor la Banca Poloniei. 

Noul regim urmăreşte, în primul rând, asigurarea poziţiei zlotului prin 
împiedicare speculaţiei şi descurajarea tezaurizării, apoi şi procurarea fondurilor 
necesare pentru finanţarea pe scară întinsă a lucrărilor destinate combaterii 
şomajului. 

Din examinarea situaţiei Băncii Poloniei la data de 20 mai, se constată că 
acoperirea aur se cifrează la zloţi 381 589 000, notând o uşoară creştere faţă de 
situaţia la introducerea controlului operaţiunilor aurului şi devizelor, pe când 
disponibilităţile în devize continuă să scadă. 

Nesiguranţa care se observă aici asupra sorţii monedei poloneze nu provine 
însă atât din considerarea greutăţilor întâlnite de Banca Poloniei pentru asigurarea 
plăţilor faţă de străinătate – greutăţi care sunt cu mult mai reduse decât cele cu care 
au de luptat alte bănci de emisie –, ci din intenţiile de expansiune a circulaţiei, ce se 
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atribuie Guvernului, pentru acoperirea cheltuielilor militare – se spune de cca. 1 miliard 
de zloţi – cum şi a cheltuielilor de combatere a şomajului şi motorizare. 

Relaţiile comerciale cu România 
Comerţul polono-român, în lunile expirate, s-a aflat în sezonul mort de 

primăvară. 
Tranzacţiile au continuat să fie executate prin societatea polonă de comerţ şi 

compensaţie, în urma prelungirii tranzitorii a aplicării Convenţiei comerciale din 
14 decembrie 1934. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Hiott 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 5, f. 369–380 

578 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 080, din 5 iunie 1936, ora 13.10 
Înreg. la nr. 31 185, din 6 iunie 1936 

La invitaţiile trimise de Turcia pentru Conferinţa din Montreux, Rusia, 
Anglia, Iugoslavia, Grecia şi Bulgaria au răspuns că delegaţii lor vor fi prezenţi la 
data indicată. Delegaţii acestor ţări vor fi prezidaţi respectiv de Litvinov, Eden, 
Purić, generalul Metaxas şi Kioseivanov. 

Informându-mă aseară de aceasta, Tevfik Rüstü Aras mi-a lăsat să înţeleg că 
aşteaptă un răspuns similar şi din partea României. Mi-a mai spus că, indiferent de 
amânarea Consiliului Societăţii Naţiunilor, data Conferinţei Strâmtorilor rămâne 
definitiv fixată la 22 iunie. Ministrul crede că va fi un prilej binevenit spre a discuta 
în marginea Conferinţei şi chestiunile în legătură cu securitatea generală şi a 
facilita un contact anglo-italian, care nu mai este posibil la Geneva.  

În privinţa preşedinţiei Conferinţei Strâmtorilor, cea de onoare va fi dată lui 
Motta. Cea efectivă, Tevfik Rüstü Aras se gândeşte să o propună lui Léon Blum.  

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; domnului director politic. 6.VI.1936. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 274 
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579 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 664, din 5 iunie 1936, ora 16.00 
Înreg. la nr. 31 184, din 6 iunie 1936 

Cercurile oficiale de aici încearcă a arăta că vizita de la Belgrad nu a avut 
nicidecum de scop de a apropia sau de a îndepărta unele ţări de altele. Date fiind 
interesele speciale ale Poloniei, pe de o parte, ale Iugoslaviei, pe de altă parte, nu 
s-ar fi încercat nici acordarea punctelor lor de vedere în toate chestiunile. 

Scopul vizitei – zic aceste cercuri – ar fi fost, mai cu seamă, adoptarea unei 
atitudini comune pe chestiunea reformei Societăţii Naţiunilor şi un schimb de 
vederi în chestiunile internaţionale, interesând ambele ţări. Ele declară că s-a ajuns 
la rezultate satisfăcătoare şi că ambele ţări se vor opune oricărei tentative de a li se 
impune un sistem internaţional, care n-ar lua în considerare interesele lor şi 
acceptat în mod voluntar de toate statele interesate.  

În cercurile Ambasadei franceze însă se consideră că domnul Beck a încercat 
la Belgrad, ca şi în vizitele precedente, să contracareze politica lui Quai d’Orsay. 

Hiott 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 124 

580 
MINISTRUL ROMÂNEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 096, din 6 iunie, ora 19.20 
Înreg. la nr. 31 378, din 7 iunie 1936 

Karahan mi-a cerut să-i dau lămuriri asupra atitudinii României în chestiunea 
modificării regimului Strâmtorilor. 

I-am spus că punctul de vedere al ţării noastre, ca riverană a Mării Negre şi a 
Dunării, a fost întotdeauna că Strâmtorile trebuie să rămână deschise trecerii 
tuturor categoriilor de vase, dar că nu sunt în măsură încă să-i dau nicio precizare 
asupra atitudinii noastre faţă de cererile turceşti, care se găsesc în studiu.  
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Asupra punctului de vedere rusesc, ambasadorul URSS mi-a spus că el nu 
diferă de cel susţinut la Lausanne, adică libertate deplină a navigaţiei comerciale şi 
închiderea Strâmtorilor pentru vasele de război străine. Principiul acesta reprezintă 
o exigenţă ireductibilă a securităţii Rusiei, ca şi a Turciei. Ca formulă practică, 
proiectul turc, al cărui conţinut ambasadorul URSS mi l-a confirmat astfel cum mi-a 
fost expus de Tevfik Rüstü Aras şi cum am telegrafiat cu nr. 1 044369, satisface 
interesele Rusiei. Sovietele vor accepta negocieri pe baza lui. Karahan se aşteaptă 
la opunerea Angliei şi, probabil, a Japoniei în partea privitoare la trecerea vaselor 
de război. Prima, ca putere maritimă mondială, ţine ca niciun colţ al lumii să fie 
închis flotei ei. 

Cred că teama ei de un conflict mai îndepărtat cu Rusia nu este străină de 
această tendinţă. Japonia, deşi nu este putere mediteraneană, doreşte să aibă în 
Marea Neagră o poartă deschisă împotriva Rusiei. 

Cu totul alta, a continuat Karahan, este situaţia României, care are legături 
amicale cu Rusia şi o alianţă cu Turcia. „Dacă România, a declarat el, s-ar alătura 
tezei engleze şi japoneze, ea ar produce surprindere şi ar pune la grea încercare 
aceste relaţii. Ea ar dovedi că are gânduri ascunse faţă de prietenii ei”. 

De altfel, spunea Karahan, împotrivirea României ar fi lipsită de utilitate 
pentru ea. Fiind alături de Turcia şi Rusia în caz de conflict, legăturile ei maritime 
şi securitatea coastelor îi vor fi în orice caz garantate de acestea. Dacă ar fi în 
câmpul opus Rusiei şi Turciei, ea n-ar putea împiedica închiderea Strâmtorilor de 
către turci şi ar avea în faţa ei superioritatea navală a Sovietelor.  

Ambasadorul URSS crede că un schimb de vederi între România, Soviete şi 
Turcia înainte de Conferinţă ar fi necesar. El ar putea lămuri aceste puncte şi ar 
putea evita surprize, cum ar fi după spusele lui, acelea de a vedea România întărind 
teza Angliei şi Japoniei. 

În cursul conversaţiei, Karahan a menţionat teama Sovietelor ca Germania să-şi 
creeze o bază navală în Marea Neagră, eventual în Bulgaria. 

Rezultă din conversaţie că Sovietele sunt preocupate de atitudinea noastră şi 
că pun preţ pe înţelegerea prealabilă cu noi. Este probabil că vor întreprinde, prin 
Legaţia lor din Bucureşti, demersuri în acest sens. 

Rog pe Excelenţa Voastră a le da directivele ce va socoti necesare.  

Filotti 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 275–277 
 
 
                                 

369 Vezi documentul nr. 567. 
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581 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, 
CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU 

[Bucureşti] 
T.370 nr. 31 394, din 7 iunie 1936 
Înreg. la nr. 1 554, din 8 iunie 1936 

Pentru cunoştinţa dumneavoastră şi ca o bază a convorbirilor ce veţi avea 
unde sunteţi acreditat, vă telegrafiez următoarele: 

Întrunirea celor trei şefi de state ale Micii Înţelegeri la Bucureşti constituie un 
act de covârşitoare importanţă politică. Departe de a fi o manifestare de paradă, ea 
constituie un gest destinat să arate tuturor popoarelor solidaritatea desăvârşită 
dintre statele Micii Înţelegeri şi, prin aceasta, să taie scurt intrigile pe care unii au 
voit să le ţese în această direcţie, iar pe de altă parte ea alcătuieşte un prilej pentru 
un schimb aprofundat de idei între cei trei şefi de state, asociaţi de miniştrii lor, 
asupra chestiunilor la ordinea zilei. De aceea nu s-a aşteptat, conform programului, 
ziua de azi pentru începerea discuţiilor, ci ele au început chiar ieri, durând trei ore 
şi dându-ne prilejul să constatăm cât de adâncă este identitatea punctului de vedere 
a celor trei state asupra tuturor problemelor care le preocupă. 

Ideea că Iugoslavia a voit la ultimul moment să anihileze întrunirea de la 
Bucureşti şi că, din această cauză, am fost la Belgrad, este o pură născocire. După 
eliberarea lui Pavelici, Guvernul iugoslav a primit din toate părţile telegrame că s-ar 
pune la cale un atentat contra Prinţului Paul, cu prilejul călătoriei sale la Bucureşti.  

Chestiunea era prea gravă pentru ca să nu mă duc la Belgrad şi să nu discut în 
persoană securitatea Prinţului Paul. Condiţiile realizării ei tehnice au fost unicul 
motiv al călătoriei mele. Am făcut maximum mergând în persoană pentru aceasta 
la Belgrad, dar, în conştiinţa mea, consider că, dat fiind preţul pe care îl are viaţa 
Prinţului Paul pentru noi, nu putem face mai puţin. 

În ceea ce priveşte absenţa lui Stoiadinović, am lămurit prin toastul public de 
aseară, de la Ministerul Afacerilor Străine, raţiunile ei. Încă de la începutul lui mai, 
când am aranjat personal la Belgrad călătoria Prinţului Paul în România, a fost 
stabilit că Prinţul Paul nu poate să lipsească din Iugoslavia în acelaşi moment cu 
primul lui ministru, care, în timpul absenţei, deţine exerciţiul puterilor regale. Chiar 
de la începutul lui mai a fost stabilit între noi că dacă facem se considerăm 
călătoria ministrului Spaho, venit în România să discute chestiunea podului de 
peste Dunăre, cu aceea a Prinţului Paul, vom avea prezenţi pe teritoriul nostru, în 
acelaşi timp, şi pe Regent şi pe un membru al Cabinetului iugoslav.  
                                 

370 Telegrama a fost transmisă tuturor legaţiilor României din străinătate (AMAE, Fond 71 
Mica Înţelegere, vol. 14, f. 209-213). 
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De altminteri, cu Stoiadinović am iscălit la 7 mai cel mai amplu, mai 
detaliat şi mai substanţial comunicat pe care l-a publicat vreodată Mica 
Înţelegere. Primul ministru al Iugoslaviei este, deci, cu anticipaţie de acord cu 
noi în tot ce facem la Bucureşti. Mai mult, domnul Stoiadinović va veni în scurt 
timp la Bucureşti pentru a face o vizită ca preşedinte de Consiliu şi ministru al 
Afacerilor Străine.  

Înainte de a termina, ţin să adaug că atmosfera în care se desfăşoară 
întrunirea celor trei şefi de stat la Bucureşti nu poate fi depăşită din punctul de 
vedere al cordialităţii. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Grecia, vol. 47, f. 14–16 

582 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 703, din 9 iunie 1936, ora 20.10 
Înreg. la nr. 31 796, din 10 iunie 1936 

Colegul meu cehoslovac, reîntors aseară din provincie şi venind azi să mă 
vadă, îmi exprimă bucuria pentru felul cum a decurs întrevederea celor trei şefi 
de stat şi a roadelor care, indubitabil, vor urma acestui act covârşitor. Domnia Sa 
socoteşte că, date fiind fluctuaţiile politicii externe a multor ţări, dintre care unele 
sunt uitătoare a rolului ce le incumbă, altele a obligaţiilor lor, altele tulburătoare a 
păcii, singurul punct stabil şi dătător de încredere este Mica Înţelegere. Concluzia 
Domniei Sale, după lunga noastră convorbire, în timpul căreia am comentat 
discursurile rostite la Bucureşti şi reamintit înţelesul comunicatului din 7 mai de 
la Belgrad, a fost: „Faţă de pericolele evidente şi egale pentru cele trei ţări ale 
Micii Înţelegeri şi faţă de unele slăbiciuni ale altora, care ar trebui să vorbească 
tare în interesul păcii, Mica Înţelegere, reflectând are altceva de făcut decât a 
pune în Ligă tot ce posedă individual fiecare din ţările noastre. Fără aceasta nu 
este salvare”.  

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; Dir. politică. 10.VI.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 440 
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583 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 857, din 9 iunie 1936, ora 21.45 
Înreg. la nr. 31 801, din 10 iunie 1936 

Cercurile sovietice iniţiate sunt intrigate de convorbirile din ultimul timp 
italo-germane, căci nu le descoperă substanţa. Dacă se poate încă imagina ce 
anume poate Italia oferi Germaniei, contrar este mai greu de dezlegat, căci nu se 
vede Germania oferind serioase asigurări Italiei în chestiunea austriacă şi iarăşi nu 
se vede Germania în actuala tensiune italo-engleză, riscând a displace Angliei, 
luând o poziţie prea făţişă în favoarea Italiei. De aceea, se crede aici că asistăm 
dintr-o parte şi alta la simpla manevre, fiecare voind a apărea ca având pe celălalt 
în jocul său.  

Ciuntu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.  

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 4, f. 154 

584 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 705, din 10 iunie 1936, ora 19.50  
Înreg. la nr. 32 069, din 11 iunie 1936 

Părăsirea de către Mussolini a unora din portofoliile ministeriale pe care le 
deţinea este explicată aici, în cercurile oficiale italiene, ca fiind o dorinţă a Ducelui 
de a iniţia pe unii din tinerii săi colaboratori la arta de a guverna şi de a cunoaşte, 
cu toate riscurile ce comportă, sentimentul răspunderii personale. Explicaţia ar 
putea fi plauzibilă chiar şi azi, după atâţia ani de guvernare covârşitoare, aproape 
monopolizatoare a lui Mussolini, dar ce nu o face verosimilă este faptul că este 
vorba de portofoliul Afacerilor Străine şi că cu aceasta răsare „coincidenţa” în care 
chestiunile de persoane apar ca un joc abil calculat, dar totuşi transparent al lui 
Mussolini. 

Într-adevăr, contele Ciano, noul titular, este considerat aici că are simpatie 
marcată pentru Germania şi ca fiind partizan al unei apropieri de aceasta. 
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Subsecretarul său, Bastianini, până ieri ambasadorul Italiei în Polonia, zice-se că a 
„pronatvus” diagonal Varşovia pe cât Roma. Adaug un detaliu mărunt poate, al 
prezenţei contesei Ciano la Berlin, unde ar fi sărbătorită excepţional şi, ca din 
întâmplare, [în] prezenţa în aceste clipe, tot la Berlin, a ambasadorului Germaniei 
din Italia. 

Cu ocazia acestui nou aspect al guvernării mussoliniene va avea loc, zice-se, 
o importantă mişcare în corpul diplomatic italian şi printre sacrificaţi pare cert a fi 
şi ambasadorul de aici. Am stat azi cu el de vorbă. S-a arătat ermetic, şi la fel îmi 
spunea şi colegul meu polonez care, de asemenea, l-a văzut, însă destul de amărât 
şi nedumerit asupra întorsăturii pe care o poate lua diplomaţia italiană în treburile 
europene. 

La Quai d’Orsay există o oarecare îngrijorare faţă de o posibilă precizare a 
politicii lui Mussolini în sensul unei apropieri reale de Germania, fie chiar numai 
că politica italiană ar avea drept scop final o presiune cu intenţii de beneficii asupra 
unei Franţe aflătoare azi în greu impas intern, şi mâine monetar. Atât contele 
Ciano, cât şi noul secretar al Propagandei, Alfieri, sunt socotiţi aici printre exaltaţii 
regimului fascist, şi la aceasta se adaugă teama exaltării colective italiene care uşor 
ar putea produce surprize la Geneva sau în Austria (reîntronarea Habsburgilor).  

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică (confidenţial). 11.VI.1936. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 442–444 

585 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUENOS-AIRES, 
ALEXANDRU BUZDUGAN 

[Bucureşti] 
T. nr. 31 506, din 10 iunie 1936 
Înreg. la nr. 31 506, din 10 iunie 1936 

Drept răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 999371, rog a comunica 
domnului Saavedra Lamas, în mod cu totul confidenţial, că în urma discuţiilor 
celor trei şefi de Stat, Mica Înţelegere nu va lua iniţiativa ridicării sancţiunilor şi se 
va conforma atitudinii Franţei şi Angliei. 
                                 

371 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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În caz de divergenţă, în cel mai secret mod vă comunic că Mica Înţelegere va 
urma Anglia. 

Pe de altă parte, Mica Înţelegere a luat ferma hotărâre de a nu recunoaşte 
anexiunea Abisiniei, rămânând credincioasă principiului că nicio achiziţie de 
teritoriu prin forţă nu se recunoaşte. 

Rog din nou pe domnul Saavedra Lamas a păstra aceste comunicări în mod 
cu totul confidenţial şi a vedea în gestul meu de a i le comunica cu anticipaţie, cea 
mai înaltă stimă ce o am pentru caracterul şi marele lui rol internaţional. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 România, vol. 95, f. 162 

586 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 723, din 11 iunie 1936, ora 12.15 
Înreg. la nr. 32 305, din 11 iunie 1936 

Cercurile oficiale italiene sunt rezervate în ceea ce priveşte întrevederea 
Mussolini-Schuschnigg.  

Iată versiunea Suvici: cancelarul Austriei a arătat Ducelui că situaţia internă 
austriacă este satisfăcătoare şi şi-a exprimat convingerea în absoluta lealitate a 
Prinţului Starhemberg.  

În ceea ce priveşte raporturile cu von Papen, până acum erau în atribuţia lui 
Berger-Waldenegg şi [a] Principelui Starhemberg. După remanierea Cabinetului, 
Schuschnigg a avut cu von Papen două întrevederi, care nu au dus la niciun rezultat 
concret, dar care au creat o destindere vizibilă şi au dus la încetinirea propagandei 
hitleriste în Austria. 

Cancelarul şi şeful Guvernului au examinat raporturile Austriei cu Mica 
Înţelegere, în legătură cu Conferinţa de la Bucureşti. Schuschnigg ar fi arătat că nu 
înţelege temerile Micii Înţelegeri în ce priveşte înarmarea Austriei şi Restauraţia, la 
care nu poate renunţa, dar îşi dă seama de tulburarea pe care ar provoca-o. De 
aceea s-a ţinut în expectativă şi abţinere. Şeful Guvernului italian l-ar fi sfătuit în 
acelaşi sens. La întrevederea de la Forli nu s-a discutat nimic sau cel puţin nu s-a 
decis nimic cu privire la eventualitatea unui modus-vivendi între Italia şi Germania 
asupra Austriei. 

Lugoşianu 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 195–196 
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587 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 707, din 11 iunie 1936, ora 13.00 
Înreg. la nr. 32 306, din 11 iunie 1936 

La Quay d’Orsay a parvenit ştirea din Bucureşti, probabil, de la Legaţia 
Franţei, confirmată şi din alte centre că, cu ocazia întrunirii şefilor statelor 
componente ale Micii Înţelegeri, s-ar fi decis de Mica Înţelegere a fi contra ridicării 
sancţiunilor la adresa Italiei. Colegul meu cehoslovac, pe care l-am văzut azi 
dimineaţă, a aflat şi el tot la Quay d’Orsay sus-zisa ştire, care a produs o vie 
surprindere la Ministerul Afacerilor Străine al Republicii. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului; MSR; Pr. Cons. 11.VI.1936. 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 296 

588 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 710, din 11 iunie 1936, ora 17.50  
Înreg. la nr. 32 320, din 12 iunie 1936 
Confidenţial. 

Manifestaţia de la Bucureşti nu a fost pe placul cercurilor guvernamentale de 
aici, care nu voiesc a recunoaşte întrunirea celor trei şefi de state ca semn de 
solidaritate a Micii Înţelegeri.  

„Gazeta Polska” tace. Alte ziare din apropierea Guvernului continuă a insista 
asupra aşa-ziselor interese diferite ale Iugoslaviei în chestiunile germane şi ruse şi 
pretind că Mica Înţelegere şi-a putut menţine oarecare coeziune, numai făcându-se 
concesii Belgradului. 

De asemenea, la Ministerul Afacerilor Străine de aici, se spune mereu 
diplomaţilor străini că nu există o comunitate de vederi a membrilor Micii Înţelegeri şi 
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din „à l’appui” a diferitelor argumente cunoscute şi refutate, de altfel, în telegrama 
Excelenţei Voastre nr. 31 394372. Când i-am asigurat că domnul Stoiadinović va 
veni în curând la Bucureşti, au părut foarte miraţi. Aceasta nu corespunde, desigur, 
cu cele primite la minister. 

Hiott 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; Dir. politică (confidenţial). 12.VI.1936. 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 31, f. 365 

589 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 708, din 11 iunie 1936, ora 21.35  
Înreg. la nr. 32 317, din 12 iunie 1936 
Confidenţial. 

Întrunirea Micii Înţelegeri la Bucureşti a coincis cu evenimentele întâmplate 
în viaţa internă a Franţei şi în curs de desfăşurare şi azi, evenimente care formează 
o etapă capitală în istoria Republicii a III-a. Ocuparea de către lucrători a multor 
uzine şi depozite, uneori cu sechestrarea patronilor, fapt excepţional de grav în sine 
şi nou ca fel de a proceda în mişcările muncitoreşti de aici (fapt care a precedat cu 
puţin instalarea Guvernului L. Blum); prezentarea pripită a acestuia în faţa noilor 
Camere, la 6 iunie; încheierea acordului dintre grevişti şi patroni în noaptea de 7 
iunie, azi însă parţial nerespectat de lucrători; lipsa totală a ziarelor timp de 48 ore 
şi reapariţia lor pe o scară mai mult sau mai puţin redusă, abia în seara de 8 curent; 
paralizarea pe 3 sferturi a circulaţiei şi transporturilor de automobile; greva la Hala, 
comprimarea ordinii, etc., iată pe scurt atmosfera Parisului, a comunelor învecinate 
şi o parte din departamente, în zilele când se desfăşoară la Bucureşti un eveniment 
fără precedent, cum au numi ziarele „Le Temps” şi „Écho de Paris”: întrunirea 
şefilor statelor Micii Înţelegeri. În afară de telegramele ce relatau sosirea şi 
primirea înalţilor oaspeţi şi acele care, în genere, au dat doar extrase ale toasturilor 
pronunţate, articolele de ziare (transmise telefonic şi în timp util) nu au fost 
numeroase şi, cu foarte rare excepţii, nu au subliniat cum se cuvine importanţa 
covârşitoare a evenimentului. Explicaţia trebuie căutată numai în situaţia internă 
care a dezlănţuit o atmosferă tulburătoare, deci un interes localizat la treburile 
                                 

372 Vezi documentul nr. 581. 
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imediate din casă. Ziarele, aşa cum au putut apare, erau pline mai numai despre ale 
grevei [sic!]; lumea oficială ori nu se interesa doar de sporirea şi felul cum va 
evolua greva. 

Franţa, este cert, se află azi pradă zguduirilor cu caracter social care răscolesc 
mai adânc decât revendicările obişnuite de breaslă sau muncitoreşti.  

În cercurile politice ca şi în cele gazetăreşti (şi am văzut zilnic foarte multă 
lume), acordul încheiat la 7 iunie între patroni şi reprezentanţii greviştilor este 
aproape unanim privit ca o pre-revoluţie. Şi încă acest acord este, în bună parte, 
numai teoretic căci de la încheierea lui greva nu a încetat, nici ocuparea 
stabilimentelor industriale şi comerciale şi nici nu se întrevede că nu se vor mai 
extinde. Evenimentele la care asistăm sunt o repetiţie a fenomenului numit 
anarhie spontană, căci ele au depăşit putinţa de intervenţie a Guvernului şi aceea 
de frânare sau canalizare a organizaţiilor sindicaliste. De la revoluţia din 1789 nu 
s-a mai văzut în Franţa aşa ceva. Contagiunea din Spania, pretinsă de unii, este 
falsă; mişcarea a fost pusă la cale şi metodic pentru a deveni azi a maselor care, 
cu concursul, dacă nu din imboldul străin, mai păstrează o foarte relativă 
cuminţenie. 

Pactul social de la 7 iunie se va solda cu noi sarcini muncitoreşti de cca. 35%; 
statul va trebui să le finanţeze căci niciun industriaş sau comerciant nu le va putea 
suporta. Va fi el în stare azi, când este pe cale de secătuire bănească? Bilanţul 
„Banque de France” ce se va publica azi va dovedi o inflaţie camuflată de 12 
miliarde; începută de câteva luni, ea va creşte într-un ritm accelerat căci altfel nu se 
vor satisface noile sarcini. Adaug că, de azi, devalorizarea are un nou adept, şi de 
marcă: Caillaux. 

În rezumat, asistăm azi la o criză de ordine, dar şi la o criză de autoritate. 
Preşedintele Consiliului de Miniştri, debordat şi îngrijorat, nu era, se zice, departe 
azi-noapte, dacă nu i se da ascultare şi posibilitate de a guverna, să renunţe la 
guvernare. Salvarea pentru Domnia Sa, în cadrul legal, nu poate veni decât dintr-o 
modificare, pentru a nu fi victima comuniştilor, a echilibrului şi anume făcând cu 
radicalii şi centrul un compromis în vederea unei reflexiuni de guvernare. 
Întrebarea tragică ce se pune pentru toţi interesaţi este: în conjunctura actuală şi în 
faţa manevrelor italo-germane, fără a mai aminti şi celelalte probleme 
internaţionale la fel de arzătoare, ce politică exterioară va fi în stare a face o Franţă, 
obsedată, cum este şi firesc şi explicabil, de gravele probleme interne a căror 
dezlegare nu va veni fără zguduiri? 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; Dir. politică (confidenţial). 12.VI.1936. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 48, f. 254–257 
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590 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU 

[Bucureşti] 
T. nr. 32 313, din 11 iunie 1936 
Înreg. la nr. 32 313, din 11 iunie 1936 

Răspuns telegrama dumneavoastră nr. 3 707373. 
Ar fi bine ca Quai d’Orsay să-şi controleze ştirile înainte de a alarma lumea. 

Rog a-i comunica din parte-mi că, cu ocazia întrunirii celor trei şefi de stat la 
Bucureşti, s-a hotărât ca în chestiunea sancţiunilor, Mica Înţelegere să urmeze 
atitudinea Franţei şi Angliei.  

Amiciţii.  

Titulescu 
[Note marginale:] 
De cifrat, Direcţiei Cabinetului. Cifrată şi transcrisă telefonic la ora 23.00. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 95, f. 163 

591 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 725, din 12 iunie 1936, ora 12.00 
Înreg. la nr. 32 564, din 13 iunie 1936 

Domnul Eric Drummond constată, indiscutabil, [o] destindere în raporturile 
italo-engleze. Conversaţiile A. Eden-Grandi nu au avut alt obiect decât de a 
reafirma asigurările date de Mussolini. Cabinetul englez a luat act de dorinţa de 
conciliere italiană, dar Eden a precizat hotărârea de a nu se angaja în contraatacuri 
separate. 

Domnul Eric Drummond crede că sancţiunile vor fi ridicate. Nici nu ar fi 
nevoie în acest scop de a se interpreta art. 16 în sensul că sancţiunile nu au caracter 
represiv. 
                                 

373 Vezi documentul nr. 587. 
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Propunerea lui Chile [sic!], la care se raliază toate statele sud-americane, este 
o bază suficientă pentru ridicarea sancţiunilor. Recunoaşterea este o chestiune mai 
complexă. Statele americane latine nu vor recunoaşte, deci, Imperiul, dar nici nu 
vor merge până a cere Adunării o hotărâre colectivă de nerecunoaştere. 
Ambasadorul Angliei a sugerat lui Suvici, cu titlu personal, să facă un gest 
conciliant sub forma unei declaraţii în care fără a preciza că Imperiul s-ar putea 
asimila unui mandat şi fără obligaţia de a raporta Consiliului Societăţii Naţiunilor 
în acest sens, s-ar enunţa că, în fapt, Italia va desfăşura în Abisinia o acţiune 
corespunzătoare atribuţiilor încredinţate de pactul statelor mandatare: Guvernul 
italian ar putea face în Abisinia chiar mai mult ca o putere mandatară; s-ar obliga 
să nu ridice trupele indigene decât pentru poliţie; ar asigura libertatea comerţului 
internaţional. Cu titlul personal, Suvici a părut impresionat de sugestie. 

Lugoşianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 13.VI.1936. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 197–198 

592 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 139, din 12 iunie 1936, ora 15.00 
Înreg. la nr. 32 568, din 13 iunie 1936 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine mi-a predat azi un 
rezumat analitic al proiectului turc de convenţie a Strâmtorilor conţinând, după 
spusele [sale], principiile regimului ce va fi propus de Turcia. Mi-a spus că 
redactarea proiectului definitiv nefiind terminată, el va putea fi comunicată doar la 
Montreux, în ajunul Conferinţei. 

Iată, în esenţă, cuprinsul notei rezumative: 
„Ideile proiectului turc pentru o nouă convenţi,e destinată să înlocuiască [pe] 

cea semnată la Lausanne, la 24 iulie 1923, pot fi rezumate prin consideraţiile 
expuse în cele trei diviziuni de mai jos: 

1) Securitatea generală a Turciei. 
2) Securitatea specială a zonelor Strâmtorilor, în care este cuprinsă Marea 

de Marmara. 
3) Securitatea Mării Negre. 
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Prima diviziune. Securitatea generală a Turciei 
Proiectul a abrogat articolele Convenţiei din Lausanne relative la demilitarizarea 

zonelor Dardanele, Marea Neagră şi Bosfor, inclusiv cele două insule greceşti. 
În plus, proiectul stipulează că aeronavele civile şi militare nu vor putea 

survola zonele Strâmtorilor şi că trecerea lor între Mediterana şi Marea Neagră va 
fi asigurată conform dispoziţiilor generale privind navigaţia aeriană în Turcia şi pe 
o linie ce va fi determinată. 

Pornind de la acelaşi principiu de securitate, proiectul reglementează trecerea 
vaselor de război în timp de pace, în timpul războiului şi în cazul în care ameninţări 
de război ar apăsa Turcia. 

Navigaţia comercială este liberă de orice restricţii în toate împrejurările.  

A doua diviziune. Securitatea Strâmtorilor 
Pentru a apăra Turcia de o lovitură de forţă neopinată, proiectul limitează la 

14 mii tone tonajul vaselor de război ce pot trece prin Strâmtori. 
Această limită fiind în raport cu forţa navală turcească, absenţa flotei turce de 

la baza sa din Marea de Marmara sau scoaterea provizorie din activitate a unei 
unităţi puternice va avea drept consecinţă necesitatea ca forţa străină sus-arătată să 
treacă în două porţiuni. Aceeaşi grijă de securitate s-a tradus în proiect prin 
interzicerea trecerii submarinelor.  

Diviziunea a treia. Securitatea Mării Negre 
În această mare, unde forţa reunită a tuturor Puterilor riverane atinge o parte 

minimă a celei care în orice moment se poate concentra în Mediterana, forţele 
navale ale statelor neriverane nu trebuie să poată pătrunde decât în scopul 
determinat al vizitelor de curtenie, şi tonajul lor global nu trebuie niciodată să 
constituie o ameninţare contra flotelor riveranilor. De aceea, tonajul maxim pentru 
o putere, fixat la 14 mii tone, este încorporat în limitarea globală de 28 mii tone 
admisă în această mare. 

Durata şederii în Marea Neagră pentru vasele de război străine nu va trebui să 
depăşească… (lipsă în text) şi un regulament analog există în proiect pentru 
trecerea forţelor navale ale riveranilor din Marea Neagră în Marea Mediterană. 

Reglementarea trecerii navelor de război fiind supusă în proiect la obligaţia 
unui preaviz de o lună de adresat Turciei, şi libertatea trecerii vaselor de comerţ 
fiind larg asigurată, Comisia Strâmtorilor nu mai poate avea raţiunea ei de a fi şi 
proiectul turc abandonează convenţiile relative la activitatea acestei Comisii”. 

Expediez prin curier textul original. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; Marele Stat Major; domnului director politic. 13.VI.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 284–287 
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593 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 141, din 12 iunie 1936, ora 19.10  
Înreg. la nr. 32 567, din 13 iunie 1936 

Ca urmare la telegrama nr. 1 139374. 
Pe lângă rezumatul telegrafiat, secretarul general al Ministerului Afacerilor 

Străine mi-a dat următoarele lămuriri suplimentare despre conţinutul proiectului 
turc de Convenţie a Strâmtorilor:  

În caz de război, Turcia va putea suspenda dispoziţiile relative la trecerea 
vaselor de război. Trecerea vaselor de comerţ neutre va rămâne însă liberă, cu drept 
de vizită pentru Turcia. 

În caz de ameninţare de război, Turcia se va adresa Societăţii Naţiunilor, spre 
a decide măsurile de luat. 

Pentru riveranii Mării Negre, trecerea vaselor de război în Marea Mediterană 
va fi limitată la 14 000 de tone pentru o singură dată, dar fără limită globală, astfel 
că orice tonaj va putea ieşi în mai multe reprize. Întoarcerea în Marea Neagră va fi 
liberă. 

Limita de 14 000 tone pentru trecerea neriveranilor a fost fixată în raport cu 
tonajul flotei de război turce, care este de cca. 32 000 tone. El reprezintă, deci, 
aproape jumătate.  

Numan mi-a mai declarat că Turcia a căutat să modereze cât mai mult 
pretenţiile sale. În loc de a stipula autorizaţia din partea Turciei pentru trecerea 
vaselor de război, aşa cum se intenţiona, s-a prevăzut numai obligaţia 
preavizului.  

În fine, mi-a spus că ideea limitării forţelor navale aparţinând riveranilor, care 
îmi fusese comunicată de Tevfik Rüstü Aras (a se vedea telegrama mea nr. 1 044375), a 
fost abandonată. 

Filotti 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; Marele Stat Major; domnului director politic. 13.VI.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 13, f. 282–283 

                                 
374 Vezi documentul nr. 592. 
375 Vezi documentul nr. 567. 
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594 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA LONDRA, DIMITRIE BUZDUGAN, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 178, din 12 iunie 1936, ora 19.48 
Înreg. la nr. 32 566, din 13 iunie 1936 

Discursul domnului Neville Chamberlain la Clubul Conservator „1900” este 
considerat în cercurile politice ca dovadă că Guvernul britanic s-a hotărât să 
păşească spre lichidarea sancţiunilor.  

Domnul Grandi a fost din nou la Foreign Office acum două zile şi, într-o 
lungă convorbire cu domnul R. Vansittart, a explicat că Italia nu mai poate admite 
acum continuarea sancţiunilor. La 1 martie, sistemul de quasi delict economic 
colectiv avea, în concepţia italiană, un sens pentru împiedicarea sau oprirea 
războiului; azi când este considerat la Roma terminat, continuarea sancţiunilor va fi 
interpretată ca o politică de pedeapsă pe care Italia nu o poate accepta. 

Ambasadorul Italiei a explicat că domnul Mussolini înţelege direct 
dificultăţile care s-au găsit în calea ridicării mai timpurie a sancţiunilor, că a 
arătat multă răbdare, că speră să se discute lichidarea lor cu ocazia adunării 
Societăţii Naţiunilor de la sfârşitul acestei luni şi că este gata să mai aştepte 
câteva săptămâni dacă lichidarea definitivă o necesită. Dar dacă nu se va face 
nimic pentru lichidare în viitorul apropiat, Italia va părăsi Liga Naţiunilor.  

Din cercurile politice mi se spune că ameninţările de retragere ale Italiei 
de la Geneva au început să facă impresie asupra Guvernului britanic, a cărui 
primă grijă rămâne însă a scăpa aparenţele cât mai bine posibil. În acest scop, 
adversarii caută, în acest moment, să pregătească o atmosferă de care va fi 
nevoie ceva mai târziu. Astfel, se explică presei că cele mai multe din statele 
Americii de Sud ar fi gata să ridice sancţiunile, dar că, în schimb, ele vor 
încerca a salva principiile morale şi nu vor recunoaşte cucerirea şi anexarea 
Abisiniei. 

Se insistă, de asemenea, asupra avantajelor ce vor decurge din discutarea în 
Adunarea de la Geneva a întregului sistem de securitate, pactelor regionale şi 
modificărilor de adus Pactului Societăţii Naţiunilor. În acest fel, se speră că, dându-se 
impresia de începere a unei noi ere de colaborare internaţională, lichidarea 
sancţiunilor să urmeze de la sine fără a atrage oprobriul acelei părţi a opiniei 
publice care n-a putut încă uita programul alegerilor din toamna trecută, cu care 
Guvernul naţional s-a prezentat în faţa ţării. 
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Discursul Cancelarului Eşichierului mai este interpretat ca fiind făcut şi din 
motive de politică internă, Domnia Sa voind a evita ca Sir Samuel Hoare, de 
curând revenit în guvern, să devină dânsul avocatul politicii de lichidare. 

Buzdugan 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; Dir. politică. 13.VI.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 95–97 

595 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 710, din 12 iunie 1936, ora 20.25  
Înreg. la nr. 32 572, din 13 iunie 1936 
Confidenţial. 

Deşi ne-am mai văzut ieri, am avut o lungă şi foarte amicală convorbire 
oficială azi, după dejun, la Quay d’Orsay, cu ministrul Afacerilor Străine. Am 
constat dorinţa Domniei Sale de a colabora intim cu România şi Mica Înţelegere, 
pe care Domnia Sa o socoteşte şi ca o realitate politică şi ca o forţă. Am făcut 
împreună un larg tur de orizont al raporturilor şi relaţiilor franco-române. „Nimic 
nu [ne] desparte, a spus Domnia Sa. Totul ne apropie, totul tinde şi trebuie să ne 
apropie. Voi da o deosebită atenţie României şi Micii Înţelegeri. Puteţi conta pe 
mine şi pe guvern”. Domnia Sa s-a interesat de curentele, reale sau factice, de la 
noi. Am văzut la ce făcea aluzie. I-am expus situaţia şi descris acţiunea germană, 
tenace şi multiformă, arătându-i toate lacunele acţiunii şi concursului francez. A 
convenit, va studia urgent. Va face tot posibilul pentru a remedia. Cum îmi 
recapitula şi de pretinsa hotărâre a Micii Înţelegeri de a se opune ridicării 
sancţiunilor, m-am conformat telegramei Excelenţei Voastre 32 313376, şi, la fel am 
spus azi la dejun, la mine, directorului politic de la Quay d’Orsay. Ministrul 
Afacerilor Străine este pentru ridicarea sancţiunilor; delegaţia va face o propunere 
în acest sens, fără a avea alături Guvernul englez sau a o vedea pornind de la 
acesta, ceea ce s-a dovedit a fi programul Guvernului... (lipsă în text). 

Privitor la relaţiile actuale franco-engleze, Domnia Sa îmi spune: „am făcut 
mai mult un sondaj la Londra pentru o acţiune comună sau cât mai intimă, atât 
privitor la problemele arzătoare care chinuiesc o bună parte a Europei, cât şi la 
acele care fac pericolul mereu prezent dacă nu chiar iminent. Nu am găsit însă 
teren favorabil. Sper că îl vom găsi totuşi”. 
                                 

376 Vezi documentul nr. 590. 
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Domnia Sa mi-a arătat bucuria ce i-a produs impresionanta reuniune de la 
Bucureşti, datorată rafinatului Rege Carol şi colaborării Domniei Voastre. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; Dir. politică (confidenţial). 13.VI.1936. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 447–448  

596 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERNA, MIHAIL BOERESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

R. nr. 1 000, din 12 iunie 1936 
Înreg. la nr. 33 466, din 12 iunie 1936 

Istorica întrevedere de la Bucureşti a şefilor statelor MÎ, a cărei mare 
însemnătate politică n-a scăpat nimănui, a fost şi în Elveţia – cu toate preocupările 
de ordine internă şi economică ce le are – urmărită cu mult interes, atât de cercurile 
politice, cât şi de întreaga opinie publică şi de presă, precum Excelenţa Voastră a 
putut vedea din rapoartele domnului consilier de presă. Colegul meu englez, 
dejunând la mine zilele acestea, s-a interesat mult de cele petrecute la Bucureşti; de 
asemenea, domnul Motta, care mi-a repetat cu privire la rolul şi la atitudinea MÎ 
cele ce am raportat Excelenţei Voastre: „L’union, la solidarité et l’unité d’action 
de la Petite Entente pourraient être un utile exemple aux Grandes Puissances où 
règle la désunion et l’indécision!” 

Discursurile rostite la Bucureşti şi comunicatul final, zicând că şefii celor trei 
state nu s-au mărginit numai să constate perfecta lor identitate de vederi asupra 
tuturor problemelor la ordinea zilei, dar „au stabilit şi o completă comunitate de 
acţiune”, au făcut mare impresie, precum am putut constata, la diferite personalităţi 
elveţiene şi la mai mulţi colegi, îndeosebi cei care au fost la Bucureşti, ca ministrul 
Braziliei, Olandei şi Cehoslovaciei. De asemenea, a impresionat aici faptul că şefii 
militari ai MÎ vor lua în curând contact, în urma celor hotărâte la Bucureşti de şefii 
celor trei state, „în vedere de a examina toate eventualităţile practice putând rezulta 
din hotărârile de principiu ce au fost luate”. 

Văzut din Elveţia, aspectul general al hotărârilor luate de şefii celor trei state 
ale MÎ, cu ocazia recentei lor întrevederi de la Bucureşti, se prezintă astfel: din 
domeniul diplomatic colaborarea celor trei state s-a întins la toate ramurile vieţii lor 
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naţionale, ajungând la organizarea militară de către şefii celor trei State Majore. 
Statele cu intenţii agresive sunt astfel prevenite. 

Această strângere a legăturilor dintre statele Micii Înţelegeri, după 
întrevederea de la Bucureşti, primeşte o semnificaţie cu atât mai mare, cu cât 
acordurile regionale analoage încheiate de marile puteri sau avute în vedere, ca 
Pactul renan, „frontul” de la Stresa şi Pactul Oriental, au dat fiasco. Pe de altă 
parte, intima colaborare a celor trei ţări nu comportă nicio ameninţare pentru 
nimeni. Ea vizează numai menţinerea păcii şi a tratatelor, constituind o simplă 
aplicare a principiilor de apărare şi de ajutor mutual, care se găsesc la baza 
Societăţii Naţiunilor. Statele vecine n-ar trebui deci să se supere, şi acest 
spectacol de solidaritate pacifică nu poate indispune decât pe adversarii ordinii 
noi create în Europa. 

Hotărârile de la Bucureşti pun astfel cap legendei, de altfel perimată de 
mult timp, a „balcanizării” regiunii danubiene. Ele comport, deopotrivă, un 
avertisment semnificativ la adresa partizanilor restaurării Habsburgilor sau a 
„Anschluss”-ului, a guvernelor ce ar dori să întindă hegemonia lor asupra 
acestei părţi a continentului şi a inamicilor declaraţi sau secreţi ai instituţiei de 
la Geneva. 

De acord cu aliaţii săi din Înţelegerea Balcanică, Mica Înţelegere este ferm 
decisă, de fapt, să combată orice iniţiativă care tinde la slăbirea sistemului 
garanţiilor colective înscrise în Pact, sau instaurarea în Europa a unui directoriu al 
marilor puteri şi a unei ierarhii a statelor întemeiate pe forţă sau pe dorinţa de 
cucerire. În mijlocul confuziei create prin evenimentele din Renania şi din Etiopia, 
această ţinută categorică poate să aibă o influenţă decisivă asupra viitorului Ligii. 
Această atitudine a dat încă o dată, cu prilejul conferinţei de la Bucureşti, un 
exemplu de independenţă, de înţelegere mutuală şi de curaj bine gândit care face să 
apară, într-o formă şi mai crudă, nehotărârea sau orbirea vechilor naţiuni din Occident. 

Acestea sunt aprecieri curente ce le-am auzit zilele acestea nu numai la 
colegi, amici ai noştri, dar şi la mulţi ziarişti elveţieni – îndeosebi din presă 
romandă – şi parlamentari, fără a mai vorbi de cele ce mi-a spus, precum arătam 
mai sus, domnul Motta, care, ca şi în trecut, mi-a exprimat, precum am raportat la 
timp Excelenţei Voastre, sincera sa admiraţie pentru „opera Excelenţei Voastre” – 
„car la Petite Entente”, zicea Domnia Sa „sous sa forme actuelle, depuis son pacte 
d’organisation de Genève du 16 février 1933, est bien l’œuvre de M. Titulescu”. 

Anexez377 aici, alăturat, spre a completa „vederile” presei elveţiene despre 
marele eveniment politic de la 6, 7, 8 iunie, două articole din principalele ziare 
alemane: unul din „Neue Zürcher Zeitung”, intitulat Die Staatshäupter der Kleinen 
Entente in Bukarest378, şi celălalt al germanofilului corespondent din Bucureşti al 
                                 

377 Anexele nu au fost identificate în arhivă. 
378 Şefii de stat ai Micii Înţelegeri la Bucureşti (germ.). 
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ziarului „Der Bund”, intitulat Der Staatsbesuch in Bukarest379. Acest din urmă 
articol, perfid şi răuvoitor, ca tot ce publică despre noi acest domn (se pare, 
corespondent la Bucureşti şi al „Kölnische Zeitung”, a cărui strămutare în altă 
capitală, ar fi, desigur, în interesul cel puţin al imparţialităţii şi al obiectivităţii ce ar 
trebui întotdeauna să inspire şi să dicteze aprecierile corespondenţilor străini despre 
politica ţării în care se află. 

În legătură cu recenta întrevedere Schuschnigg-Mussolini şi, îndeosebi, cu 
privire la situaţia Austriei şi la o eventuală – dar prea mult anunţată la date fixe! – 
Restaurare a Habsburgilor, au circulat aici cele mai fanteziste versiuni, majoritatea 
zvonurilor rezumându-se la faptul că: Arhiducele Otto nu s-a dus în Italia, 
nemişcându-se de la castelul său din Belgia. Ministrul Belgiei, al Angliei, al 
Cehoslovaciei şi ambasadorul francez mi-au dat această versiune ca exactă. 

Nimeni însă în cercurile diplomatice – ca şi cele dirigente din Berna – nu 
pune la îndoială că Ducele şi cancelarul austriac, printre chestiunile examinate de 
ei, n-au atins – dacă nu fixat – şi aceea privitoare la o eventuală Restaurare. Aici, 
precum, de altfel, am raportat Excelenţei Voastre, interesează îndeosebi chestia 
„Anschluss-ului”, care îngrijorează mult Elveţia şi, deci, tot ce l-ar putea înlătura, 
sub orice formă ca şi d.[e] e.[xemplu] Restaurarea Habsburgilor, este binevenit. 

Domnul Motta rămâne sceptic deocamdată cu privire la o eventuală 
apropriere italo-germană, sub forma unui pact de neagresiune permanent, „frontul 
dictaturilor contra democraţiilor”, precum s-a anunţat în presă. Domnia Sa crede că 
Germania, mai ales, dar şi Italia, au prea mare interes, deocamdată, de a se apropia 
de Anglia, ca să comită greşeala unei apropieri prea intime între ele şi în contra 
Marii Britanii. 

„Malgré ses fautes et les faiblesses de sa politique dans ces derniers temps – 
îmi spunea şeful Departamentului Politic –, l’Empire britannique est toujours 
puissant: «Britannia rules the waves» encore, tandis que l’Imperio romano du 
Duce est à peine dans les langes. Il a donc encore intérêt à ménager l’Angleterre, 
tout en donnant des encouragements à l’Allemagne, mais pas jusqu’à conclure 
avec elle un pacte donc la pointe, même bien dissimulée, serait en somme 
principalement dirigée contre Londres. Et puis il y a entre l’Italie et l’Allemagne, 
l’Autriche, ou elles sont antagonistes, car l’Autriche est la pierre d’achoppement 
d’une entente germano-italienne: tout rapprochement entre Rome et Berlin 
suppose que l’Allemagne écarte la question d’Autriche pour le moment, et d’autre 
part jamais l’Allemagne ne lâchera Londres pour Rome”. 

Poate că domnul Motta vede just, şi într-un viitor, probabil, destul de 
apropiat, evenimentele îi vor da sau nu dreptate. 

Boerescu 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65, f. 116–121 
                                 

379 Vizita de stat la Bucureşti (germ.). 
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597 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA  

LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 711, din 12 iunie 1936 
Înreg. la nr. 33 075, din 15 iunie 1936 

După ce relaţiile polono-germane au trecut prima perioadă de entuziasm, 
următoare semnării declaraţiei de neagresiune, ele au intrat treptat într-o a doua 
perioadă în care poziţia respectivă a părţilor devine din ce în ce mai precisă.  

Nu mă refer la latura pur politică a acestor raporturi, deoarece ele nu 
reprezintă în fond decât politica a două regimuri sau mai bine a două persoane: 
domnii Hitler şi Beck, care ambii joacă un joc foarte strâns şi de mare anvergură. 
Dar chiar aici se pare că domnul Beck, care, la început, ar fi putut destul de uşor să 
lase să cadă Germania, deoarece ea avea nevoie de Polonia, acuma, faţă de 
ostilitatea Rusiei, indiferenţa Franţei, independenţa (în adevăratul ei înţeles şi nu în 
înţelesul ce se dă aici) Micii Înţelegeri (toate urmări ale politicii Varşoviei) este pe 
punctul de a ajunge „à la merci de l’Allemagne”. 

Mă ocup, deci, de relaţiile de toate zilele dintre populaţii, dintre administraţii, 
dintre intelectuali, dintre oameni de afaceri. Regimul „barbar” (cuvântul e al unui 
germanofil de aici) al raporturilor germano-polone dinainte de pactul din ianuarie 
1934, avea o latură foarte avantajoasă pentru Polonia. Lituanienii, care se găsesc 
într-o situaţie destul de similară faţă de Polonia, au înţeles-o. Într-adevăr, când 
două ţări iau un contact mai intim, ţara mai bine organizată, mai bogată, mai 
civilizată, cu tradiţii recente mai puternice găseşte serioase posibilităţi de a stabili 
influenţa sa asupra celeilalte. 

Germania desfăşoară în acest sens o activitate îndoită. Pe de o parte, o 
activitate iredentistă, subterană, pe de alta, una de penetrare pacifică în văzul 
tuturor. 

Acţiunea subterană se manifestă mai cu seamă în coridor şi în Silezia (v. rap. 
nr. 680380/1936). Face îndeosebi mare vâlvă procesul organizaţiei „National 
Sozialistische Deutsche Arbeitersbewegung”381 din această din urmă provincie. La 
primele interogatorii, inculpaţii au recunoscut că lucrează din ordinele poliţiei 
germane de stat. Unii, din inocenţă (sau din calcul), au declarat că nu credeau a 
face o acţiune de trădare deoarece se ştie că domnii Beck şi Hitler lucrează de acord.  

În mod public, au loc continue schimburi de vizite între înalţi funcţionari şi 
diferite organizaţii, al căror rezultat este că lasă pe polonezi impresionaţi de puterea 
şi de civilizaţia germană. 
                                 

380 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
381 Mişcarea muncitorilor naţional-socialişti germani (germ.). 
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Schimburile comerciale dintre cele două ţări permit, de asemenea, Germaniei, 
pentru a plăti exportul agricol al acestei ţări, să plaseze din ce în ce mai multe 
fabricate în Polonia, unde îşi creează astfel o piaţă de desfacere, cu toate 
consecinţele ce le comportă o asemenea situaţie. 

La Danzig, influenţa polonă e în continuă descreştere. Introducere controlului 
devizelor în Polonia a făcut să dispară şi prestigiul financiar ce această ţară îl mai 
avea în oraşul liber. 

În coridor, reducerea circulaţiei de trenuri între Rusia Orientală şi Reich din 
cauza dificultăţilor de transfer pentru plata lor, a avut ca consecinţă organizarea de 
transporturi de mărfuri cu autocamioane germane, alternativă ce polonezii nu au 
putut să o refuze vecinilor lor. Apariţia unor astfel de vehicule într-o regiune unde 
amintirea dominaţiei germane n-a avut încă timpul să se estompeze nu poate decât 
să trezească o oarecare aprehensiune la polonezi şi să încurajeze sentimentul de 
iredentism al minorităţii germane. 

Contra acestei întinderi a influenţei germane cel mai puternic antidot îl 
constituie populaţia polonă din Poznania, care, cunoscând pe germani, îşi dau mai 
bine seama de pericolul ce o ameninţă. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.  

Hiott 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 268–270 

598 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GEORGE AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 289, din 13 iunie 1936, ora 14.50 
Înreg. la nr. 33 848, din 14 iunie 1936 

Domnul Krofta mi-a spus ori că este atât dorinţa preşedintelui Beneš, cât şi a 
sa, ca vizita domnului Hodža să păstreze caracterul unei vizite protocolare şi al 
unei manifestaţii de amiciţie între cele două state. Domnul Krofta ştie că aceasta 
este şi dorinţa domnului preşedinte al Consiliului de Miniştri Tătărescu şi a 
domnului Hodža. Bineînţeles, mi-a spus Krofta, că cu această ocazie se va examina 
situaţia politică, fără însă a se aduce atingere atribuţiilor Consiliului Permanent al 
Micii Înţelegeri. Guvernul cehoslovac este de acord să se discute cu acest prilej 
chestiuni de resortul Centrului economic, al cărui preşedinte se află acum la 
Bucureşti. Colonelul Pika face parte din suita domnului Hodža, deoarece livrarea 
armamentului constituie partea importantă a schimbului nostru de mărfuri.  
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Cât despre reuniunea Consiliului Permanent la Sinaia, Krofta lasă Excelenţei 
Voastre fixarea datei definitive. Orice zi după 1 septembrie îi convine. 

Ministrul de Externe cehoslovac consideră că evenimentele recente din Rusia 
trebuie să ne bucure. Politica actuală a lui Stalin ar fi pe placul poporului rus. Atât 
nota antisemită, cât şi concesiile făcute Bisericii nu pot decât contribui a întări 
Guvernul sovietic, care se află pe cale de evoluţie. Guvernul cehoslovac a fost 
informat de la Berlin, deja [de] cinci luni că Hitler era decis a relua relaţiile amicale 
cu Moscova îndată după stabilirea dictaturii militare în Rusia. Stalin îşi dă seama 
de pericolul ce-l ameninţă în această parte. Acesta ar fi motivul ultimelor executări. 
Nu trebuie să ne bucurăm, a adăugat Krofta, că măsurile luate de Stalin au 
împiedicat apropierea între Berlin şi Moscova. Astfel, apropierea ar fi fost mare 
pericol pentru Polonia. Ea ar fi putut duce la o nouă împărţire a Poloniei. 

Cât despre [vizita] lui von Neurath la Belgrad, aici nu se ştie încă nimic 
despre rezultatele concrete ale acestei vizite. Guvernul cehoslovac a fost numai 
informat că poporul iugoslav a primit cu multă răceală şi fără niciun entuziasm pe 
ministrul Afacerilor Străine al Reich-ului. Guvernul cehoslovac a fost informat din 
Paris că Guvernul german a luat de rândul acesta iniţiativa pentru reluarea 
negocierilor în vederea unui pact occidental. Acest gest al Guvernului german este 
privit aici ca o indicaţie a dorinţei a se apropia de Anglia. Dacă a adăugat la aceasta 
negocierile privitoare la retragerea voluntarilor din Spania, putem privi, a adăugat 
Krofta, situaţia politică internaţională cu mai multă linişte. 

Krofta mi-a spus, de asemenea, că a dat ordine a se comunica presei că vizita 
domnului Titulescu la Praga are caracter pur privat, cu acest prilej nu se va discuta 
nicio chestiune politică, deoarece Guvernul cehoslovac discută asemenea chestiuni 
numai cu Guvernul român. 

Aurelian 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 4, f. 189–191 

599 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 138, din 13 iunie 1936, ora 15.12 
Înreg. la nr. 32 793, din 14 iunie 1936 
Confidenţial. 

Anglia, doritoare de a plăti preţul prieteniei turceşti şi de a-şi întări odată cu 
apropierea politică, influenţa financiară şi economică, este pe punctul de a face 
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importante concesii Guvernului turc. Tratativele sunt, pare-se, avansate pentru a 
pune la dispoziţia acestuia 100 milioane franci din disponibilul contului de clearing 
englez şi un alt credit de 100 milioane franci pentru construirea de către un grup 
englez a unor uzine de fontă şi de oţel. 

Dacă tratativele vor reuşi, concurenţa Uzinelor Krupp, care se luptă pentru 
acelaşi contract, va fi înlăturată. 

Filotti 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 47, f. 30 

600 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA HAGA, VESPASIAN PELLA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 533, din 13 iunie 1936, ora 22.00 
Înreg. la nr. 32 797, din 14 iunie 1936 

Primind discursul şefilor de stat ai Micii Înţelegeri şi al Excelenţei Voastre, 
am remis azi, ca un gest de curtenie, aceste discursuri Ministerului Afacerilor 
Străine. Această remitere a constituit un prilej spre a avea o lungă convorbire 
asupra întrunirii de la Bucureşti. Bazându-mă pe instrucţiunile din telegrama 
Excelenţei Voastre nr. 31 394382, din 7 iunie, am fost în măsură a explica rostul 
călătoriei Excelenţei Voastre cu avionul la Belgrad şi să-i arăt că încă de la 9 mai a 
fost stabilit că Stoiadinović nu poate lipsi din Iugoslavia în acelaşi timp cu AS 
Regală Principele Paul. Ministrul Afacerilor Străine m-a lăsat să înţeleg că nu a dat 
crezare zvonurilor lansate de cercurile interesate şi privind o orientare a Iugoslaviei 
spre Germania. Într-o formă foarte voalată mi-a arătat că finalitatea politicii 
germane fiind schimbarea statului teritorial al Europei, este greu de conceput cum 
Iugoslavia ar putea, printr-o apropiere cu Germania, să încurajeze chiar indirect o 
asemenea politică. 

Ministrul Afacerilor Străine s-a interesat apoi de problema Strâmtorilor şi de 
Conferinţa de la Montreux. M-a întrebat dacă România şi Bulgaria, din cauza 
aşezării lor geografice, nu se găsesc într-o situaţie cu totul diferită prin raport la 
celelalte state chemate a se pronunţa asupra cererii Turciei. În ceea ce ne priveşte, 
m-am mărginit în răspunsurile mele să parafrazez nota României din 29 aprilie, 
adresată Guvernului turc, şi mă folosesc de această ocazie spre a exprima Excelenţei 
                                 

382 Vezi documentul nr. 581. 



Institutul Diplomatic Român 

 878 

Voastre gratitudinea mea pentru marea cinste ce mi-a făcut desemnându-mă a face 
parte din delegaţia română la Conferinţa din Montreux. 

Revenind la întrunirea şefilor de stat ai Micii Înţelegeri am pus, de asemenea, 
la curent cu situaţia reală şi, ţinând seamă de instrucţiunile Excelenţei Voastre, din 
7 iunie, pe membrii corpului diplomatic, judecătorii Curţii Permanente de Justiţie 
Internaţională şi numeroase personalităţi olandeze care au luat parte la recepţia ce 
am dat la Legaţie în ziua de 8 iunie. Am făcut să apară în presa olandeză informaţia 
că Stoiadinović va veni în curând la Bucureşti, în calitate oficială, am făcut să se 
publice în marele ziar din Haga „Het Vaterland” un rezumat al discursului Majestăţii 
Sale Regale şi al Excelenţei Voastre din 6 iunie, cât şi al ultimului discurs pronunţat 
de Excelenţa Voastră cu ocazia conferinţei presei inter-balcanice. Cu toate acestea, am 
de luptat cu o puternică propagandă polono-germană. Astfel marele ziar „Nieuwe 
Rotterdamsche Courand” a publicat azi un articol în care se spune, între altele „la 
Varşovia se crede că voiajul lui Beck la Belgrad a produs oarecare rezultate”. „La 
Bucureşti, opinia publică a fost surprinsă de faptul că Alteţa Sa Regală Principele 
Paul, n-a fost însoţit de Stoiadinović”. „Chiar dacă acest fapt nu are pentru moment 
prea mare importanţă, el nu poate fi totuşi trecut cu vederea”. 

Imediat m-am pus în contact cu persoane având legături cu acest ziar şi am 
arătat că dacă oricine este liber să spună ce se crede la Varşovia, îmi fac toate 
rezervele asupra pretinsei afirmaţii că la Bucureşti opinia publică a fost neplăcut 
surprinsă de nevenirea lui Stoiadinović. Am mai arătat că refuz a crede că ştirea ar 
fi din sursă românească. În acest moment mi s-a comunicat că întreaga informaţie 
este din sursă poloneză. 

Pella 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 315–317 

601 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 147, din 14 iunie 1936, ora 13.15 
Înreg. la nr. 32 801, din 14 iunie 1936 

Ca urmare la telegrama mea nr. 1 141383. 
Înainte de plecare, Tevfik Rüstü Aras mi-a mai dat următoarele precizări 

asupra proiectului turc al Convenţiei Strâmtorilor: 
                                 

383 Vezi documentul nr. 593. 
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În privinţa trecerii vaselor de război, proiectul prevede, în principiu, un 
paralelism între trecerea din Mediterana în Marea Neagră şi cea din Marea Neagră 
în Marea Mediterana pentru a ţine balanţă între teza rusă şi cea engleză. De aceea, s-a 
prevăzut aceeaşi limită de tonaj şi interzicerea trecerii submarinelor în ambele sensuri. 

Ţinând seamă însă de situaţia deosebită a riveranilor, proiectul va conţine 
următoarele corective: 

1) Deoarece Sovietele au în Marea Neagră un cuirasat de 23 000 tone se 
va prevede pentru riverani dreptul de a ieşi în Mediterană şi cu vase 
până la 25 000 tone cu condiţia ca ele să fie neînsoţite. Turcia consideră 
că o asemenea trecere nu ar atrage riscuri pentru securitatea ei.  

2) Întrucât România va avea submarine, se va acorda riveranilor dreptul 
de a trece submersibilele cumpărate, din Marea Mediterană în Marea 
Neagră, precum şi de a ieşi cu ele din Marea Neagră pentru reparaţii. A 
adăugat că Sovietele nu au interes în această clauză, deoarece dispun de 
şantiere de reparaţii şi doresc să poată ieşi numai cu incursiuni de suprafaţă. 

Ministrul Afacerilor Străine mi-a confirmat că a renunţat la ideea limitării 
tonajului de război al riveranilor. Se gândeşte la un eventual acord naval cu 
România şi Bulgaria prin tratative ulterioare directe şi speră să ajungă odată şi cu 
Sovietele la un acord pe baza parităţii flotei turceşti şi a celei ruse din Marea Neagră. 

Mi-a mai spus că, după părerea sa, asigurarea superiorităţii flotei sovietice în 
Marea Neagră prin regimul nou propus de Turcia nu ar primejdui România nici în 
cazul neprobabil al unui conflict cu Sovietele, deoarece rezultatul unui asemenea 
conflict se va decide pe uscat, iar nu pe mare. 

Observ personal că argumentul acesta nu este nou. A fost invocat şi de 
Cicerin la Lausanne. 

Filotti 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 47, f. 293–294 

602 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERNA, MIHAIL BOERESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 003, din 14 iunie 1936 
Înreg. la nr. 34 525, din 14 iunie 1936 

Precum am telegrafiat Excelenţei Voastre (tel. nr. 990384, din 11 iunie a.c.), 
Consiliul Naţional, în şedinţa sa de la 11 iunie, a respins cu 96 voturi (72 pentru) 
cele trei moţiuni, cerând reluarea relaţiilor diplomatice cu URSS, despre care am 
                                 

384 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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raportat la timp Excelenţei Voastre şi care erau, respectiv: a socialistului Reinhardt, 
a comunistului Bodenmann (afiliat la a III-a Internaţională) şi a independentului 
Stäubli, din grupul domnului Duttweiler, moţiuni care, în ultimul moment, s-au 
confundat într-un singur postulat, contra căruia s-a votat. 

După o viguroasă cuvântare contra URSS a domnului Vallotton, deputat 
radical din Lausanne, şi un scurt dar energic discurs al domnului Musy, fostul 
preşedinte al Confederaţiei, acum deputat catolic din Fribourg, care depusese o 
drastică moţiune „contre la faucille et pour la croix fédérale”, (despre care am 
raportat Excelenţei Voastre) şi după alţi numeroşi oratori secundari (în total 21 
înscrişi!!), a luat cuvântul domnul Motta, şeful Departamentului politic, ca 
exponent răspunzător al politicii externe a Guvernului federal. Eram, împreună cu 
câţiva colegi, prezent la acea memorabilă şedinţă din 10 iunie şi pot zice că a fost 
unul din cele mai bune şi convingătoare – a causam difendendam385 – discursuri ale 
domnului Motta. Timp de o oră şi ceva, Domnia Sa – care a binevoit a-mi remite 
personal textul discursului său, aici alăturat – a expus (citind cuvântarea sa) cu o 
rară obiectivitate, complexul gingaşei chestiuni a unei eventuale reluări a relaţiilor 
între Elveţia şi URSS. Examinând rând pe rând, fără pasiune şi pe baza celor mai 
precise şi reale date, toate argumentele pro şi contra reluări relaţiilor, expuse de 
oratorii partizani ai acestei recunoaşteri a URSS, şeful Departamentului Politic a 
ajuns la concluzia că momentul n-a venit încă, ca Consiliul Federal să-şi modifice 
(domnul Motta n-a zis: „Jamais, mais pas encore!”) atitudinea ce a observat-o 
neclintit până acum, atât la Berna şi la Geneva, în SN, faţă de Rusia Sovietică. 

Îmi voi permite să fac mai la vale o scurtă analiză a acestui magistral discurs, 
al cărui text autentic este aici anexat. 

Consiliul Federal nu va pune niciodată piedici ca oamenii de afaceri să 
întreţină relaţii comerciale regulate cu Rusia Sovietică. Doreşte chiar ca aceste 
relaţii să se dezvolte, şi este dispus a face tot ce depinde de el pentru ca volumul 
schimburilor făcute între Elveţia şi Rusia să crească. 

Dar Consiliul Federal trebuie, în acelaşi timp, să pună în gardă pe oamenii de 
afaceri în contra unor iluzii uşoare, contestând că recunoaşterea oficială poate 
schimba într-o formă într-adevăr sensibilă natura şi importanţa comerţului reciproc 
al celor două ţări. Partea Rusiei în comerţul exterior mondial este minimă, precum 
am avut prilejul să arăt în rapoartele mele precedente. Este exclus ca recunoaşterea 
oficială a Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice să dea un impuls decisiv 
traficului comercial între Elveţia şi Rusia. Ruşii ar cumpăra în Elveţia numai în 
măsura în care această ţară ar fi dispusă să cumpere de la ei; prin urmare, 
avantajele economice scontate sunt foarte dubioase. Astfel, Belgia a recunoscut în 
anul trecut Rusia Sovietică, dar rezultatele comerciale ale acestui act au decepţionat 
pe cei interesaţi. Olanda, ca şi Elveţia, nu are intenţia să recunoască statul sovietic 
şi, cu toate acestea, comerţul cu Rusia este sensibil superior celui al Belgiei. 
                                 

385 În problema litigioasă (lat.). 
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Statele Unite din Nordul Americii au recunoscut Uniunea Sovietică în 
1933, la sfatul bancherilor şi comercianţilor, dar fără să atingă scopul urmărit. 
Domnul Motta s-a ocupat şi de latura politică a chestiunii, făcând următoarea 
declaraţie:  

„Opunerea noastră la intrarea Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice în SN 
şi refuzul nostru de a recunoaşte oficial această Uniune sunt două fapte distincte, ce 
nu trebuie confundate. Nu este exclus ca într-o zi, Confederaţia să se hotărască, 
după un timp mai îndelungat sau mai scurt, de a recunoaşte oficial statul sovietic, 
cu toate că s-a opus tot oficial la intrarea ei în SN. O astfel de hotărâre presupune 
că circumstanţele în care trăim se vor fi modificat profund”. 

Propaganda comunistă 
Guvernul sovietic n-ar putea, chiar şi dacă ar promite, să renunţe de a susţine 

direct sau indirect, propaganda comunistă, care, după părerea noastră, constituie o 
crimă morală, ce n-a fost încă definită de legislaţia Elveţiei, sau pedepsită ca atare; 
dar, în orice caz, o crimă de natură nescrisă! 

Guvernul sovietic nu se poate separa încă nici azi de a III-a Internaţională. 
Intre Guvernul sovietic şi partidul comunist există o identitate parţială de persoane 
şi o solidaritate inextricabilă de idei şi de interese. Această solidaritate materială şi 
morală este vizată când se vorbeşte de „influenţa Moscovei”. Această influenţă de 
la Moscova se găseşte în tot locul. Ea a împins în vara anului 1935 Partidul 
Comunist de la Bâle să se apropie de Partidul Socialist. 

A III-a Internaţională înalţă torţa incendiară în occidentul Europei şi face 
sinonim comunismul cu actele de anarhie. Influenţa Moscovei lucrează în tot locul 
la formarea frontierelor populare. Ea ordonă comuniştilor francezi să voteze 
creditele militare, iar comuniştilor elveţieni să le refuze. Tactica comunistă ia toate 
formele şi nuanţele, căutând să revoluţioneze Brazilia, Argentina, Uruguay şi alte 
state din America Latină. 

Este fals că Confederaţia elveţiană, dacă persistă în a nu recunoaşte oficial 
Rusia Sovietică, face figură de izolată. Olanda, Portugalia şi Iugoslavia practică 
aceeaşi politică ca şi Elveţia, iar cele douăzeci de republici ale Americii de Sud şi 
Centrale, adică statele unui vast continent, fac acelaşi lucru. 

Momentul de a modifica politica elveţiană ar fi, deci, foarte rău ales. Situaţia 
politică mondială ne opreşte să tolerăm ca solul nostru să devină, sub acoperemântul 
privilegiilor şi imunităţilor diplomatice, un centru de propagandă internaţională. 
Poporul elveţian n-ar înţelege dacă Consiliul Naţional, surd la chemarea 
Guvernului responsabil, şi unanim s-ar lăsa prins să recomande un gest ce-ar 
deschide astăzi drumul unei aventuri din cele mai puţin de dorit. 

Punându-se la vot, cele trei moţiuni reduse la un singur postulat, Consiliul 
Naţional l-a respins cu 96 voturi (72 pentru, adică o majoritate de 24), precum 
arătam mai sus. 
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Partizanii normalizării raporturilor cu centrul propagandei pentru revoluţia 
mondială au putut să conteze pe „postulatul” Stäubli, moştenitorul celor trei 
moţiuni, urmărind această recunoaştere. Ei erau – precum spuneam – 72 în 
Consiliul Naţional, şi opoziţia 96. Socialiştii, întăriţi cu cei 2 comunişti, au făcut 
bloc în favoarea proiectului lui Stäubli. Independenţii domnului Duttweiler au 
votat, de asemenea, în acest sens. Şapte radicali, doi ţărani ortodocşi, doi 
democraţi-liberi şi un izolat completează minoritatea. Faţă de aceasta, catolicii–
conservatori şi liberali unanimi, imensa majoritate a radicalilor şi a ţăranilor, 
precum şi cei mai mulţi democraţi-liberi, nu s-au lăsat seduşi de avantaje ipotetice 
de ordin material. Deosebirea între cele două blocuri nu este enormă, fiind, cu toate 
acestea, suficientă să arate că Elveţia, consecventă cu ea însăşi, nu doreşte să 
renege atitudinea adoptată în 1934. 

Discuţia a permis să fie puse în lumină toate argumentele pentru şi contra 
recunoaşterii. Abia după o examinare destul de senină şi în plină cunoştinţă de 
cauză, reprezentanţii naţiunii au procedat la vot. 

Se mai pot face încă alte două constatări: condus de unii şefi care suprapreţuiau 
de bună seamă forţele lor, Partidul Socialist a trebuit să îndure o a doua înfrângere, 
în mai puţin de o săptămână, cea dintâi suferind-o pe chestiunea militară. Consiliul 
Federal, în fine, după experienţele acestor săptămâni din urmă, trebuie să tragă 
concluzia că atunci când este decis să-şi exprime limpede voinţa şi să procedeze la 
fapte de adevărat conducător, găseşte pentru sprijinirea sa o majoritate naţională 
impozantă. 

Prin votul său, Consiliul Naţional a aprobat din nou atitudinea neclintită a 
Guvernului şi a exponentului său răspunzător: şeful Departamentului politic cu 
privire la chestia reluării relaţiilor cu Sovietele. Pentru domnul Motta, incontestabil 
că votul Camerei constituie un succes personal pentru politica sa dârză faţă de 
URSS, atât ca membru al Consiliului Federal, cât şi ca prim delegat al 
Confederaţiei la SN. 

Se poate spune că şedinţa Parlamentului de la 10 iunie – continuată şi a doua 
zi – a fost o mare şi memorabilă şedinţă, care, în mijlocul zbuciumărilor în care se 
dezbate acum şi Elveţia şi a îngrijorărilor sale internaţionale, s-a încheiat fără 
şovăire cu victoria Guvernului şi a partizanilor ce reprezintă opinia marii majorităţi 
a ţări, de a menţine, „jusqu’à nouvel ordre” statu-quo-ul faţă de URSS, adică de a 
nu admite încă recunoaşterea lor oficială. 

Boerescu 

Anexez386, aici alăturat, un judicios articol al domnului René Payot de la „Journal 
de Genève”, intitulat La Suisse et l’URSS, şi care oglindeşte foarte bine toată 
chestia, aşa cum a expus-o domnul Motta în Consiliul Naţional. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 53, f. 358–364 
                                 

386 Anexa nu a fost identificată în arhivă. 
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603 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 

NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 644, din 15 iunie 1936, ora 20.22 
Înreg. la nr. 33 154, din 16 iunie 1936 

Activitatea diplomatică neobişnuită a Italiei şi Germaniei din ultimele 
săptămâni, vizitele politice germane în Italia şi italiene în Germania şi 
manifestaţiile ostentative de apropiere între ambele ţări au, fără îndoială, o bună 
parte de bluff. 

Germania încearcă prin aceste manevre a impresiona opinia britanică, iar 
Italia pe cea franceză şi pe amicii Franţei. Nu este exclus însă ca tentativele de 
intimidare dând greş, aceste manevre să ia un caracter mai serios, ducând la 
încheierea unor acorduri pozitive. În vederea acestei eventualităţi, atenţia noastră a 
fost reţinută de ultimele vizite ale ambasadorului german în Italia şi [ale] colegului 
meu italian la Roma. Domnul von Hassel, care se găseşte şi azi în Germania, a avut 
zilele acestea o serie de lungi întrevederi cu domnii Hitler, von Ribbentrop şi 
Dieckhoff, conducătorii politicii externe a Reich-ului; până acum, se ştie decât 
ştirea că Mussolini ar propune Germaniei un fel de armistiţiu pe termen de 25 ani 
cu privire la Austria, în schimbul unui pact de neagresiune şi [a] unui acord de 
colaborare politică ceva mai accentuat decât cunoscutele Pacte de consultaţiune. 
Domnia Sa a făgăduit, în acelaşi timp, Germaniei şi concursul său pe termen 
colonial. Domnul von Hassel ar fi fost însărcinat, de asemenea, a studia cu 
Guvernul Reich-ului posibilitatea unei colaborări la punerea în valoare a bogăţiilor 
Abisiniei, unde trăieşte o însemnată colonie germană şi unde numeroşi supuşi 
germani posedă importante concesii şi privilegii. 

În vederea unei apropieri între ambele ţări, Mussolini ar fi examinat cu 
Schuschnigg, cu prilejul neaşteptatelor întrevederi din zilele trecute, posibilitatea 
unei destinderi austro-germane. S-ar prepara, în primul rând, amnistieri de 
condamnaţi politici şi introducerea în Guvernul austriac a câtorva elemente 
simpatice Berlinului. Se pare că Hitler ar şovăi încă de teamă că o apropiere a 
Germaniei de Italia să nu-l înstrăineze de Marea Britanie. Anturajul său luptă însă 
din răsputeri pentru a-l determina a pleca urechea la cântecele de sirenă ce îi vin de 
la Roma, învingându-şi invincibila repulsie pe care i-o inspiră încă Mussolini, în 
urma celor ce s-au petrecut în vara anului 1933. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65, f. 122–123 
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604 
BULETINUL DIRECŢIEI POLITICE 

A MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE 

Nr. 11, din 15 iunie 1936  
Înreg. la nr. 33 063, din 15 iunie 1936 
Strict confidenţial. 

Chestiunea sancţiunilor 

Legaţia noastră din Roma ne informează că la Palazzo Chigi se declară că 
anexiunea Abisiniei este irevocabilă, dar că recunoaşterea ei imediată va prezenta, 
desigur, dificultăţi. Ar putea fi însă examinată ulterior, deşi iniţiativa recentă a 
Argentinei de a cere convocarea Adunării Societăţii Naţiunilor, nu este de natură a 
uşura chestiunea. 

În schimb, revocarea sancţiunilor se impune cu urgenţă. În favoarea ei se 
aduc următoarele argumente: 

Mai întâi, multe guverne ale statelor sancţioniste doresc lichidarea lor, 
niciunul însă nu are curajul unei iniţiative, şi Palazzo Chigi nu-şi poate încă da 
seama nici care va fi orientarea Guvernului Blum, nici care va fi punctul de vedere 
britanic. 

Se mai arată la Roma că, din punct de vedere juridic, Societatea Naţiunilor ar 
putea revoca sancţiunile din propria sa iniţiativă. Într-adevăr, evenimentele au 
confirmat afirmaţiile italiene cu privire la lipsa de unitate politică şi etnică a 
Abisiniei, a cărei populaţie, prin supunerea sa în cursul ostilităţilor, a făcut act de 
autodeterminare. Pe de altă parte, se susţine că art. 16 din Pact ar avea de scop 
încetarea ostilităţilor şi nicidecum pedepsirea agresorului. Ostilităţile fiind încetate, 
nu mai există motiv pentru menţinerea sancţiunilor, iar dacă Liga consideră 
anexiunea ca un act ilegal, l-ar putea sancţiona nerecunoscându-l. 

În ceea ce priveşte procedura, cercurile oficiale cred că ridicarea sancţiunilor 
ar trebui să intre în atribuţia Comitetului de 18, sancţiunile fiind acte individuale 
ale statelor membre ale Ligii. 

În sfârşit, propunerea Guvernului argentinian a surprins Italia în chip foarte 
neplăcut. Prima impresie a fost că această propunere este rezultatul unei intervenţii 
britanice. 

Ambasadorul argentinian a afirmat însă că este vorba numai de o iniţiativă a 
ţării sale, de acord cu alte republici sud-americane, adăugând că, întrucât se 
pregăteşte la Buenos Aires Conferinţa pan-americană, Argentina a fost obligată să 
ia această iniţiativă spre a pune la încercare Liga Naţiunilor şi a dovedi şi altor state 
sud-americane eficacitatea instituţiei de la Geneva. 
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Faptul că cererea Argentinei este inspirată de doctrina nerecunoaşterii 
achiziţiilor teritoriale dobândite prin forţă şi de Pactul Saavedra Lamas, semnat de 
Italia şi motivat de art. 10 din Pactul Societăţii Naţiunilor, a spulberat speranţele 
italiene într-o apropiată recunoaştere a anexiunii Abisiniei şi va sili, probabil, 
Palatul Chigi să-şi concentreze străduinţele asupra unei interpretări a art.16, 
favorabilă ridicarea sancţiunilor. 

Pentru toate aceste motive, la Palatul Chigi, se consideră situaţia fără 
optimism şi se afirmă că retragerea Italiei din Societatea Naţiunilor este sigură, 
dacă Geneva va continua a întrebuinţa sancţiunile ca un mijloc de constrângere 
spre a impune în Abisinia o soluţie conformă cu vederile ei. Dacă însă este vorba 
numai de o soluţie dilatorie, determinată de formalităţile convocării Adunării sau 
de imposibilitatea Guvernului Blum de a lua hotărârea în timp util, atunci 
chestiunea rămâne să fie examinată. 

Legaţiunea noastră din Londra ne informează că discursul domnului Neville 
Chamberlain la Clubul conservator „1900” este considerat în cercurile politice ca 
dovadă că Guvernul britanic s-a hotărât să păşească spre lichidarea sancţiunilor. 

Domnul Grandi a fost din nou la Foreign Office, la 10 iunie, şi, într-o lungă 
convorbire cu domnul R.Vansittart, a explicat că Italia nu mai poate admite acum 
continuarea sancţiunilor. La 1 martie sistemul de quasi delict economic colectiv 
avea în concepţia italiană un sens pentru împiedicarea sau oprirea războiului: azi, 
când este considerat la Roma terminat, continuarea sancţiunilor va fi interpretată ca 
o politică de pedeapsă pe care Italia nu o poate accepta. 

Ambasadorul Italiei a explicat că domnul Mussolini înţelege dificultăţile care 
s-au găsit în calea ridicării mai timpurii a sancţiunilor, că a arătat multă răbdare, că 
speră să se discute lichidarea lor cu ocazia Adunării Societăţii Naţiunilor de la 
sfârşitul acestei luni şi că este gata să mai aştepte câteva săptămâni dacă lichidarea 
definitivă o necesită. Dar dacă nu se va face nimic pentru lichidare în viitorul 
apropriat, Italia va părăsi Liga Naţiunilor. 

S-ar părea că ameninţările de retragere ale Italiei de la Geneva au început să 
facă impresie asupra Guvernului britanic, a cărui grijă primă rămâne însă a scăpa 
aparenţele cât mai bine posibil. În acest scop, adversarii caută, în acest moment, să 
pregătească o atmosferă de care va fi nevoie ceva mai târziu. Astfel, se explică 
presei că cele mai multe din statele Americii de Sud ar fi gata să ridice sancţiunile 
dar, că în schimb, ele vor încerca a salva principiile morale şi nu vor recunoaşte 
cucerirea şi anexarea Abisiniei.  

Se insist, de asemenea, asupra avantajelor ce vor decurge din discuţia în 
Adunarea de la Geneva a întregului sistem de securitate, Pactele regionale şi 
modificările de adus Pactului Societăţii Naţiunilor. În acest fel, se speră că, dându-se 
impresia de începere a unei noi ere de colaborare internaţională, lichidarea 
sancţiunilor să urmeze de la sine, fără a trage oprobriul acelei părţi a opiniei 
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publice care n-a putut încă uita programul alegerilor din toamna trecută, cu care 
Guvernul naţional s-a prezentat în faţa ţării. 

Legaţia noastră la Roma ne arată, de partea sa, că, în cercurile Ambasadei 
britanice se constată destinderea ce a intervenit în relaţiile italo-britanice şi se crede 
ca sancţiunile vor fi ridicate. 

Relaţiile italo-germane 
Legaţia noastră din Berlin ne informează că atât cercurile politice, cât şi presa 

germană au înregistrat, cu oarecare satisfacţie, pierderea de prestigiu şi de forţă 
suferită de Marea Britanie în conflictul african. În consecinţă, nici cancelarul, nici 
Guvernul nu mai caută cu aceeaşi înfrigurare, ca până acum, bunăvoinţa şi 
prietenia Guvernului de la Londra, ci, privind cu un interes crescut spre noul 
Imperiu roman, nădăjduiesc că din ciocnirea sa cu vechiul Imperiu bBritanic să 
rezulte o conjunctură din cele mai favorabile pentru politica de viitor a Reich-ului. 

Paralel cu această scădere de prestigiu a Marii Britanii, acţiunile domnului 
Mussolini s-au ridicat în mod simţitor la bursa politică de la Berlin. De unde la 
început greutăţile campaniei abisiniene sporeau aici nădejdea unei dislocări a 
frontului de la Brenner, de această dată diplomaţia germană pare a face calculul 
invers. În cazul când o apropriere de puterile occidentale şi, mai ales, de Marea 
Britanie se va dovedi, în cele din urmă, ca nerealizabilă, nu este exclus ca domnul 
Hitler să facă concesiile necesare unei colaborări politice cu Italia. Simptomele 
acestei atitudini noi s-au văzut şi s-au înregistrat în calmul relativ cu care presa 
germană a privit ultimele evenimente din Austria şi în neutralitatea, cel puţin 
aparentă, pe care Reich-ul a păstrat-o tot timpul, în vizitele de personalităţi politice 
italiene în Germania şi germane în Italia şi în declaraţiile liniştitoare, reiterate de 
curând la Roma de domnul von Hassel. 

Cât de departe s-ar fi mers deja pe calea unui adevărat armistiţiu între Roma 
şi Berlin este greu de precizat. Faptul există însă, că atât în concepţia Guvernului 
italian, cât şi în gândul cancelarului Hitler pare a-şi face drum tendinţa stabilirii, pe 
un timp limitat, a unei zone neutre, între Germania şi Italia. 

Este interesant însă de subliniat cum manevra şi abilităţile domnului 
Mussolini, care aşteaptă până în ultimul moment pentru a se decide între politica 
occidentală şi cea germană, determină oarecare accente de nemulţumire în presa 
naţional-socialistă. Astfel ziarul „National-sozialistische Rhein Front” atrage 
atenţia Italiei asupra atitudini sale îndoielnice, reamintindu-i, în mod destul de 
puţin discret, obligaţiile pe care Guvernul domnului Mussolini le-a contractat faţă 
de o Germanie neutrală, nesancţionistă şi binevoitoare, obligaţii cărora se răspunde 
însă cu echilibrul nestabil de la Roma. 

Legaţia noastră din Moscova ne informează că cercurile politice sovietice 
sunt intrigate de convorbirile italo-germane ce au avut loc în ultimul timp. Acele 
cercuri sunt de părere că, dacă se poate imagina ceea ce Italia ar putea oferi 
Germaniei, este greu de închipuit ceea ce ar putea Germania să ofere Italiei. Este 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 887

sigur că Reich-ul nu poate da Italiei asigurări serioase în chestiunea austriacă şi că 
nici nu poate lua făţiş poziţie în favoarea Italiei, riscând astfel să nemulţumească 
Londra. De aceea, se crede la Moscova că conversaţiile italo-germane sunt un 
simplu joc, în care fiecare doreşte să pară a avea pe celălalt de partea sa. 

Întrevederea Mussolini–Schuschnigg 
Cu privire la recenta întrevedere de la Forli, între şeful Guvernului italian şi 

cancelarul austriac, Legaţia noastră din Roma ne face cunoscut că, din sursă 
autorizată italiană, se dau următoarele informaţii: 

Cancelarul Austriei a arătat Ducelui că situaţia internă austriacă este 
satisfăcătoare şi şi-a exprimat convingerea în absoluta loialitate a Principelui 
Starhemberg. 

Raporturile cu domnul von Papen, care erau până la recenta remaniere în 
atribuţia domnului Berger-Waldenegg şi a Principelui Starhemberg, au trecut în 
seama domnului Schuschnigg. Acesta din urmă ar fi avut cu domnul von Papen 
două întrevederi, care nu au dus la nici un acord, dar care au creat o destindere 
vizibilă şi au dus la încetinirea propagandei naţional-socialiste în Austria. 

Şeful Guvernului italian şi cancelarul Austriei au examinat raporturile 
Austriei cu Mica Înţelegere, în legătură cu Conferinţa de la Bucureşti. Domnul 
Schuschnigg ar fi arătat că nu înţelege atitudinea Micii Înţelegeri în ce priveşte 
înarmarea Austriei şi Restauraţia. Austria nu poate renunţa la Restaurare, dar, 
dându-şi seama de tulburarea pe care ar provoca-o, s-a ţinut, în această chestiune, 
în expectativă. Şeful Guvernului italian ar fi sfătuit pe domnul Schuschnigg în 
acelaşi sens. 

La întrevederea de la Forli nu s-a decis nimic cu privire la eventualitatea unui 
modus-vivendi între Italia şi Germania, cu privire la Austria.  

Orientarea politică a ofiţerilor din armata austriacă 
Legaţia noastră din Viena ne raportează că, după informaţiile date de buni 

cunoscători, simpatiile unei mari părţi a armatei sunt germane. Puterea de 
rezistenţă a acestei armate în caz de conflict cu al III-lea Reich, ar fi, după aceşti 
informatori, din cele mai îndoielnice. În timpul din urmă, Guvernul s-a străduit să 
lupte mai sistematic împotriva acestei situaţii. Datorită acestor străduinţe, astăzi, 
majoritatea ofiţerilor tineri este legitimistă, fiind legitimişti şi mulţi dintre ofiţerii 
mai în vârstă, în timp ce în gradele intermediare, care formează cadrele oştirii, 
corpul ofiţeresc are mai curând simpatii germane.  

Expozeul ministrului Afacerilor Străine ungar 
Semnalând expozeul făcut de domnul Kanya în şedinţa Camerei ungare de la 

28 Mai, Legaţia noastră din Budapesta îşi exprimă părerea că el nu se deosebeşte 
prea mult în ce priveşte fondul de cele precedente. Se poate constata însă o mare 
schimbare de formă şi de ton. 
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Până acum câteva luni, ministrul de Externe ungur a urmărit tactica de a mări, 
intensifica şi – la nevoie – chiar de a inventa incidente, de a aduna orice material 
putând servi la recriminaţii şi de a vorbi pe un ton pătimaş şi agresiv, cu scopul, 
evident, de a atrage atenţia opiniei publice mondiale asupra tensiunii permanente şi 
insuportabile în Valea Dunării. De vreo câteva săptămâni, se arată însă o schimbare 
marcată şi bruscă a tacticii domnului Kanya. Domnia Sa a publicat de curând în 
„Pester Lloyd” două articole foarte moderate, unul după vizita domnului 
Kościalkowski, şi celălalt după Conferinţa Micii Înţelegeri [de] la Belgrad. 
Expozeul de la 28 Mai constituie a treia manifestaţie în acest sens. Legaţia noastră 
nu crede că domnul Kanya şi-a schimbat caracterul şi fondul ideilor sale. Intenţia 
lui este să apară în afară ca animat de un pacifism fără seamăn şi de o moderaţie 
extremă. Domnia Sa a şi dat ordin presei să caracterizeze expozeul său ca un „mare 
discurs al păcii” şi a mai dat un interviu în acest sens ziarului vienez „Neue Freie 
Presse”. Domnul Kanya crede că, peste câtva timp, aşa-zisa chestiune dunăreană va 
ajunge în discuţia internaţională. Pentru această eventualitate este mai bine ca 
Ungaria să apară în faţă lumii ca elevul-model al Europei, care este persecutat de 
nişte vecini răi, ireconciliabili şi tulburători ai păcii. Din acest motiv nu se mai 
întrebuinţează măcar cuvântul revizuire, care este înlocuit prin termenul: „efectul 
final al forţelor compromisului paşnic”. 

Tot aşa Ungaria, care este de fapt reînarmată, reclamă meritul de a nu fi 
urmat exemplul Germaniei şi Austriei, ceea ce în cazul unei conferinţe merită o 
recompensă, mai ales din partea Angliei, care a dat la Budapesta sfaturile cele mai 
moderate. Ungaria nu cere, de altfel, „niciun privilegiu”, ci numai egalitatea 
juridică. Legaţia noastră observă însă că toată modestia aceasta ipocrită stă însă în 
contrazicere cu fondul cererilor domnului Kanya. Formula de a „lăsa deschisă 
evoluţia paşnică şi posibilitatea unei discuţii libere a Tratatului de Pace” ar putea fi 
interpretată în sensul că Ungaria ar fi gata să intre într-un sistem dunărean, fără ca 
chestiunea revizuirii să fie ridicată în niciun sens, tăcerea integrală neînsemnând 
pentru nimeni vreo renunţare. 

Ministrul nostru la Budapesta are însă motive să creadă că Ungaria nu s-ar 
mulţumi cu atât, ci ar cere o recunoaştere explicită a principiului revizuirii, 
ceea ce ar urma să-şi găsească o aplicaţie practică la un termen ulterior. În ce 
priveşte formula „garantarea protecţiei minorităţilor maghiare prin mijloace 
legale”, ministrul nostru la Budapesta crede că domnul Kanya se gândeşte la 
încheierea unor convenţii noi bilaterale, care se dea Ungariei dreptul de a 
interveni la Geneva în favoarea minorităţilor maghiare din statele succesorale. 
Adăugând la acestea respingerea principiului asistenţei mutuale, legaţia noastră 
se socoteşte îndreptăţită să conchidă că domnul Kanya nu este deloc atât de 
doritor să ajungă la o înţelegere cu vecinii, precum Domnia Sa ar voi să o arate 
anumitor cercuri naive din Occident.  
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Vizita domnului Beck la Belgrad 
Legaţia noastră din Belgrad ne informează că domnul Beck a avut parte în 

capitala Iugoslaviei de o primită corectă şi nimic mai mult. Conversaţiile de ordin 
politic nu au luat un caracter precis pentru ca să poată fi interpretate ca un succes 
diplomatic al ministrului Afacerilor Străine polon. 

Legaţia noastră din Varşovia ne face cunoscut că cercurile oficiale polone, 
spre a se putea arăta satisfăcute de rezultatele politice ale vizitei de la Belgrad, au 
procedat la o adaptare ulterioară a scopurilor vizitei la proporţia aşa-ziselor 
realizări. Astfel, se arată că vizita nu a avut nicidecum scopul de a apropia sau de a 
îndepărta unele ţări de altele şi nici nu s-a căutat, date fiind interesele speciale ale 
Poloniei, pe de o parte, ale Iugoslaviei pe de altă parte, să se acorde punctele lor de 
vedere în toate chestiunile. Scopul vizitei ar fi fost – după aceste cercuri – mai cu 
seamă adoptarea unei atitudini comune pe chestiunea reformei Societăţii Naţiunilor 
şi un schimb de vederi în toate chestiunile internaţionale interesând ambele ţări. 

Rezultatul satisfăcător ar consta din aceea că Polonia şi Iugoslavia au căzut 
de acord să se opună oricărei tentative de a li se impune un sistem internaţional 
care n-ar lua în considerare interesele lor şi nu ar fi acceptat de bună voie de toate 
statele interesate. 

Legaţia noastră observă, însă, că insistenţa cu care atât în comunicat, cât şi în 
toastul domnului Stoiadinović, se vorbeşte de angajamentele existente, au 
decepţionat cercurile politice din Varşovia, care aşteptau formule mai elastice, putând 
fi prezentate drept pe deplin concordante cu principiile politicii externe polone. 

Legaţia noastră socoteşte că ultimele acţiuni externe ale Guvernului polon 
izvorăsc din nevoia de a crea – faţă de dificultăţile de tot soiul din interior – o 
diversiune. Deşi opinia [publică] a fost îndoctrinată de presa oficială, în sensul de a 
considera ca succes politic orice luare de contact cu bărbaţii de stat străini, 
Guvernul polon îşi dă seama că trebuie să vină cu rezultate mai palpabile, stabilind, 
spre pildă, o puternică influenţă politică în unele regiuni, şi anume la sud şi la nord. 

Legaţia noastră din Roma ne informează că cercurile diplomatice poloneze 
din capitala Italiei arată că ministrul de Externe polon nu a pus la Belgrad niciun 
fel de stăruinţă spre a determina Iugoslavia la o orientare germanofilă. 

Cercurile politice italiene consideră, la rândul lor, vizita domnului Beck la 
Belgrad ca un insucces. 

Relaţiile polono-lituaniene 
Legaţia noastră la Varşovia ne informează că Ministerul Afacerilor Străine 

polon este nemulţumit de cele ce se petrec la Kaunas. Într-adevăr, s-ar părea că 
avansurile făcute Lituaniei, prin mijloacele Estoniei, cu prilejul ultimei Conferinţe 
a statelor baltice, au avut un efect contrar celui dorit, fiind interpretate ca un semn 
de slăbiciune al Poloniei. S-a ajuns, astfel, tocmai la ceea ce Polonia voia să 
împiedice, adică întărirea influenţei sovietice în Lituania. 

AMAE, Fond 71 România, vol. 47, f. 357–366 
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605 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 259, din 15 iunie 1936 
Înreg. la nr. 34 864, din 15 iunie 1936 

După informaţiile căpătate aici atât din cercurile diplomatice, cât şi din 
cercurile presei locale, convorbirea cancelarului Schuschnigg cu Ducele la Rocca 
della Caminate, a fost consacrată, 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. 

Întrucât priveşte problema Restauraţiei, deşi se pare că Mussolini n-ar mai 
înlătura „de plano” o eventuală înfăptuire a ei, atât Domnia Sa, cât şi cancelarul ar 
fi hotărât încă o dată că chestiunea nu este actuală şi nici n-ar fi discutat-o mai de 
aproape. 

În schimb, problema relaţiilor cu Germania a fost supusă unei cercetări 
amănunţite. Ducele a arătat cu acest prilej că, întrucât priveşte Italia, politica ei 
viitoare în centrul Europei va atârna de felul cum puterile apusene vor înţelege să 
lichideze conflictul dintre Roma şi Geneva, dar că, orişicum, nu se va voi ca 
neatârnarea Austriei să fie jertfită. Nu se va opune însă, bineînţeles, unei încercări 
de destindere cu Berlinul, dacă Guvernul la Viena socoteşte că o atare încercare 
trebuie făcută, deşi Ducele [a] sfătuit pe cancelarul Schuschnigg să procedeze cu 
prudenţă, atitudinea Italiei fiind încă expectativă. 

Cât priveşte înlăturarea Principelui Starhemberg, domnul Schuschnigg a 
arătat Ducelui că dualismul din Guvernul austriac nu putea dăinui mai departe şi că 
însuşi capul Cabinetului Italian, care a susţinut în atâtea rânduri că numai 
guvernele unitare şi conduse de o singură voinţă sunt tari, i-a arătat calea. La 
aceasta Ducele a 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.  

Legaţia franceză şi legaţiile aliate sunt de părere că substanţa convorbirii 
dintre capul Guvernului italian şi domnul Schuschnigg poate fi socotită ca fiind cea 
aşteptată şi ca liniştitoare deoarece n-a cuprins nici un element nou îngrijorător. 
Dacă se va putea ajunge la Geneva la o soluţie mulţumitoare pentru Italia, aceste 
cercuri cred că şi politica mussoliniană în Europa Centrală nu va fi prea deosebită 
de aceea din lunile dinaintea sancţiunilor, deocamdată şi politica austriacă faţă de 
Germania va rămâne, după câte se poate prevede, într-o fază mai mult pregătitoare 
şi nu trebuie să ne aşteptăm la vreo senzaţie. 

Deoarece un pas mai hotărât pe calea legitimismului ar putea încorda din nou 
legăturile cu Germania, este de prevăzut ca şi pe acest tărâm Guvernul austriac să 
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se mulţumească să întreţină mişcarea, ca şi până acum, prin manifestaţii 
tradiţionaliste episodice, serbări şi primiri, fără însă a păşi mai departe. O iniţiativă 
personală a pretendentului, deşi puţin probabilă, rămâne însă, bineînţeles, posibilă. 

Până la lămurirea situaţiei internaţionale, reiese limpede că atât Ducele, cât 
şi, mai ales, domnul Schuschnigg doresc să lase toate porţile deschise şi să-şi 
rezerve cât mai numeroase posibilităţi de manevră. Această tendinţă este, de altfel, 
o caracteristică a politicii austriece de întotdeauna, dar, mai ales, de la război 
încoace, de când greutăţile împrejurărilor din afară şi dinăuntru au dezvoltat la 
oamenii politici austrieci această însuşire până la un fel de a doua natură. 

Întrucât priveşte legăturile cu Germania se simte aici foarte limpede că şi 
domnul Schuschnigg, precum şi Ducele, se tem fiecare ca celălalt să nu-i ia înainte 
dacă împrejurările ar părea să sfătuiască această orientare, şi să se aproprie de 
Berlin „proprio motu”387 fără a ţine prea mult seamă de interesele celuilalt partener. 

Dacă o apropriere italo-germană urmează a se înfăptui, Mussolini doreşte 
neîndoios ca în cadrul tratativelor ce le-ar duce, soarta Austriei să se poată hotărî 
de la Roma, fără ca să fie 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 Germania la o apropiere, ar fi mai sigur şi mai bine ca destinderea 
dintre Austria şi Germania să se facă direct, decât prin mijloacele unei a treia 
puteri, care, orişicât de prietenă ar fi, ar ţine seama înainte de toate de propriile sale 
interese. 

Ne putem aştepta, aşadar, ca şi pe tărâmul destinderii cu „naţionalii” 
austrieci, ca şi pe acela al legitimismului Guvernul austriac să ducă mai departe 
încercările şi sondările, fără însă a lua în această privinţă o iniţiativă mai 
hotărâtoare atâta timp cât situaţia internaţională nu se va fi lămurit. 

Totuşi, putem însemna de pe acum în această ordine de idei „pregătirii 
terenului”, faptul că pedepsele pronunţate în timpul din urmă împotriva naţional-
socialiştilor arestaţi lunile trecute au fost mai uşoare decât înainte vreme. Adeseori, 
chiar ele au fost oareşicum nominale, contopindu-se cu timpul petrecut în preventoriu. 

Pe de altă parte, Guvernul Reich-ului a expulzat din Germania pe naţional-
socialistul austriac care a întinat acum câteva zile un bust al lui Dollfuss ridicat 
într-o comună în apropiere de Mainz şi, totodată, a încheiat cu Ministerul 
Comerţului din Viena diferite înţelegeri care îngăduie un export sporit de lapte şi 
de lemne din ţinuturile de munte ale Austriei, unde situaţia economică este mai grea.  

Ceea ce se cuvine însă, mai ales, [să] reţinem este aluzia făcută de cancelar în 
cuvântarea sa din 9 iunie (a se vedea raportul nr. 1 267388, din 15 iunie), cu privire 
la posibilitatea, în anumite condiţii, a unei amnistii politice generale. 

Deoarece, precum s-a arătat în zisul raport, cei mai mulţi dintre socialiştii 
arestaţi la începutul anului 1934 au ieşit acum din temniţele sau din lagărele de 
internare unde fuseseră închişi, această amnistie ar fi, de fapt, în folosul aproape 
exclusiv al naţional-socialiştilor. 
                                 

387 Spontan, din proprie iniţiativă, fără consultări (lat.). 
388 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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Întrucât priveşte tratativele confidenţiale duse de cancelar cu diferite 
personalităţi din tabăra stângii, cât şi a naţionaliştilor spre a le îndupleca să intre în 
Consiliul Conducătorilor al Frontului Patriotic, despre care s-a amintit în raportul 
nr. 1 194389, din 6 iunie, ele n-au dus până acum la vreun rezultat, răspunsurile primite 
de capul Guvernului fiind evazive, sau dilatorii. Şi la aceste persoane a intervenit, 
desigur, în mare parte dorinţa de a vedea ce întorsătură va lua politica generală 
după conferinţele din iunie de la Geneva. 

Împrejurarea că din guvern lipsesc aproape toate personalităţile creştin-
sociale mai de seamă, dibuirile cancelarului în direcţiile cele mai opuse ale 
orizontului politic, în acelaşi timp, impresia că doreşte, în fundul sufletului, mai 
ales o înţelegere cu Germania, faptul că deşi a denunţat dualismul cu Principele 
Starhemberg, a păstrat în Cabinetul său tocmai pe unii dintre conducătorii mai rău 
văzuţi ai Heimwehr-ului, pe scurt întreaga politică a domnului Schuschnigg prea de 
tot doritor de a „menaja” cât mai multe posibilităţi, încep să dea prilejul în 
sectoarele mai clericale ale lagărului catolic, cu toată aplecarea instinctivă a 
austriacului înspre „compromisuri”, la criticarea activităţii cancelarului, ca fiind pe 
de o parte prea personală, iar pe de altă, orişicât, prea contradictorie. 

Aceste cercuri ar dori un guvern clerical integral care ar face în înţelegere cu 
Quirinalul, dar, mai ales, cu Vaticanul o politică catolică consecventă şi fără 
şovăiri. 

Astfel, pe când cancelarul dibuie în direcţia Berlinului, se străduieşte să 
păstreze prietenia a unei cât mai mari fracţiuni a Heimwehr-ului, (poate, de 
altminteri, în urma sfaturilor lui Mussolini), guvernatorul Vienei, domnul Schmitz, 
a dispus ca pe teritoriul comunei, copiii de şcoală, copiii impiegaţilor municipali 
(ale tramvaielor etc.) şi părinţii lor, să nu mai facă parte din alte organizaţii de 
gimnastică decât cele catolice. Măsura este îndreptată împotriva marii asociaţii 
„Deutschösterreichischer Turnverein” care cuprinde aproape un sfert de milion de 
membri în Austria şi ale cărei tendinţe sunt anticlericale, ceea ce face că se bucură 
de simpatiile pangermanilor şi ale Heimwehr-ului. 

Hotărârea domnului Schmitz trebuie socotită ca un pas spre ţelul dorit de 
catolici, adică încadrarea întregului tineret austriac la organizaţiile confesionale şi 
pregătirea pe această cale a statului totalitar catolic. Această măsură a Domniei 
Sale este menită, aşadar, să fie foarte rău văzută de aderenţii Heimwehr-ului sau de 
simpatizanţii mişcării naţionaliste, aşa încât nu contribuie să înlesnească opera de 
apropiere sau, cel puţin, de destindere a cancelarului. 

Tocmai din această pricină însă cercurile catolice nemulţumite cu domnul 
Schuschnigg ar dori ca Domnia Sa să fie înlocuit sau cel puţin să formeze un nou 
guvern clerical omogen, în care să intre unele din personalităţile de mâna întâia ale 
fostului Partid Creştin-Social, care au fost ţinute în lături până acum de actualul cap 
al Cabinetului şi care să facă o politică mai coerentă. 
                                 

389 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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În schimb, alte cercuri mai puţin clericale critică şi ele politica prea 
întortocheată a cancelarului, dar arată că tocmai spre a putea duce la bun sfârşit 
împăcarea şi destinderea lăuntrică ce o urmăreşte, este nevoie de o personalitate 
mai neatârnată faţă de biserică, care să nu fie împovărată cu balastul cu care 
domnul Schuschnigg s-a încărcat în anii din urmă şi să aibă şi alte însuşiri de 
caracter care să înlesnească această operă de apropriere. Se ştie că domnul 
Schuschnigg are o fire rece şi singuratică, puţin menită pentru o atare întreprindere. 

De aceea, se vorbeşte din nou de domnul Gleissner, guvernatorul Austriei de 
Sus, care a izbutit până acum să păstreze bune legături atât cu lagărul heimwehrist 
(Principele Starhemberg îşi are în jurul Linzului castelul şi partizanii mai convinşi), 
cât şi cu naţionalii şi cu clericalii. Astfel, este socotit de mulţi ca cel mai desemnat 
pentru a conduce un guvern de destindere şi care să poată să împiedice şi vreo 
mişcare nesocotită a Principelui Starhemberg. 

Acesta din urmă nu şi-a schimbat atitudinea de expectativă ostilă faţă de 
cancelar, iar măsurile luate zilele trecute de domnul Schuschnigg prin înlocuirea 
domnului consilier de Stat Kimmel din capul organizaţiei Ostmärkische 
Sturmscharen, şi a domnului Lichtenegg, din vicepreşedinţia Uniunii Industriale şi 
a Minelor, amândoi fiind prieteni ai Principelui Starhemberg, nu sunt menite să 
îndulcească duşmănia sa. Cum acesta nu a luat nicio dispoziţie ca şef al Heimwehr-
ului pentru ca membrii organizaţiei să dea armele lor autorităţilor în vederea 
constituirii miliţiei de stat, legea privind înfiinţarea ei rămâne mai departe literă 
moartă, iar existenţa atâtor elemente înarmate şi nemulţumite este, mai departe, o 
problemă şi o ameninţare pentru pacea publică. 

Spre a împiedica o agitaţie ce ar putea uşor să devină primejdioasă, 
cancelarul a dispus, sub cuvânt de a asigura turiştilor străini de vară toată liniştea 
trebuincioasă, oprirea oricăror întruniri, în uniformă sau fără uniforme, de la 20 
iunie şi până la 30 septembrie. 

Urmează a se vedea dacă această măsură va ajunge să indice şi năruirea 
lăuntrică a Guvernului până atunci. 

Slăbirea poziţiei cancelarului, criticile la care este supus propriul său lagăr, 
dezbinarea dintre catolici şi Heimwehr, face ca situaţia preşedintelui Miklas, 
singura ancoră care a mai rămas în această lume plutitoare, să fi căpătat din această 
pricină o întărire neaşteptată. Cum Domnia Sa se bucură şi de simpatii în oştire nu 
ar fi greu, în înţelegere cu creştin-socialii, să purceadă, atunci când ar socoti că 
timpul ar fi sosit, la înlocuirea domnului Schuschnigg. O atare schimbare nu pare 
însă iminentă şi se prea poate ca situaţia actuală să se prelungească, fără însemnate 
modificări încă o bucată de vreme. Ce poate înlesni situaţia actualului guvern şi 
prelungi viaţa lui este că situaţia bugetară este bună, încasările întrecând simţitor 
prevederile, iar situaţia economică şi industrială este şi dânsa destul de mulţumitoare. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Brediceanu 

AMAE, Fond 71 Austria, vol. 26, f. 198–205 
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606 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 36 145, din 16 iunie 1936, ora 14.25 
Înreg. la nr. 33 357, din 17 iunie 1936 

Am avut o lungă conversaţie cu unul dintre specialiştii germani pentru 
chestiunile în legătură cu Societatea Naţiunilor, fost colaborator al lui 
Stresemann. Deşi acesta afirmă că îmi expune numai părerile sale personale, am 
câştigat convingerea că o serie de puncte au format obiectul unui studiu 
amănunţit al specialiştilor germani şi va servi de directive pentru viitoarele 
negocieri. 

Aceste puncte par a fi următoarele: 
1) Suprimarea oricărei legături între Tratatul de la Versailles şi Pactul 

Societăţii Naţiunilor, acesta urmând a fi în întregime revăzut şi a 
constitui un instrument de sine stătător. 

2) Împărţirea actualului organism în cinci organisme continentale 
autonome reunite într-un fel de federaţie. În aceste organisme nu ar fi 
figura decât statele situate pe continentele respective şi puterile 
coloniale sau puterile occidentale posedând teritorii pe acele 
continente. 

3) Metropolele, având mari interese politice şi economice în toate 
continentele, ar forma un Consiliu federal, chemat a coordona şi a 
îndruma raporturile intercontinentale. 

4) Obligaţiile de garanţii teritoriale, acţiuni colective, sancţiuni etc. 
derivând din art. 10, 11, 13, 16 şi 17 din Pact ar fi desfiinţate. 

La obiecţia mea că un asemenea proiect ar vida Societatea Naţiunilor de orice 
esenţă politică, transformând-o într-un fel de Academie culturală şi, cel mult, 
economică şi socială, ceea ce ne-ar readuce în starea de anarhie de dinaintea 
marelui război, regenerator de conflicte armate, interlocutorul meu a recunoscut 
acest lucru, răspunzându-mi că actualul Pact a venit prea de timpuriu, când lumea 
nu era chiar aşa şi că o nouă organizaţie, în sensul expus mai sus, ar fi singurul 
mijloc de a salva instituţia de la Geneva, pregătind terenul pentru noi înfăptuiri ce 
ar fi lăsate generaţiilor viitoare. 

Lucrul important, din această conversaţie mai reiese că un schimb de vederi 
ar urma şi în acest domeniu între Roma şi Berlin. 

Comnen 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65, f. 175–176 
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607 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 744, din 16 iunie 1936, ora 17.55 
Înreg. la nr. 33 362, din 17 iunie 1936 

În legătură cu telegrama mea nr. 3 710390, din 12 crt., colegul meu cehoslovac, 
care a văzut după mine pe ministrul Afacerilor Străine, mi-a spus că acesta i-a 
declarat: „Preocuparea mea continuă este de a fi în deplin acord cu Mica Înţelegere, 
de care ne leagă atâtea ale trecutului şi ale prezentului. Vom sta de vorbă, desigur, 
şi cu unii şi cu alţii şi, îndeosebi, cu Londra şi cu Roma, însă nu peste capul Micii 
Înţelegeri, ci în acord cu ea”. 

Cesianu 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 457 

608 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 473, din 16 iunie 1936, ora 18.00  
Înreg. la nr. 33 366, din 17 iunie 1936 
Strict personal. Confidenţial. 

Cu ocazia expunerii făcute de Schacht după dineul de la Legaţia Germaniei, 
acesta, vorbind despre relaţiile prezente şi viitoare între Germania şi Iugoslavia, a 
atacat România, acuzând Guvernul român că a vândut străinilor pe un timp 
îndelungat întreaga avuţie naţională de petrol României şi a adăugat că poporul 
român are dreptul să se opună acestei vânzări şi să o anuleze, cerând socoteală 
acelor câţiva miniştri care au angajat ţara în această chestiune fără ştiinţa lui. 

Mi s-a raportat din surse foarte sigure că acest limbaj ţinut de un membru al 
Guvernului german a surprins chiar pe unii funcţionari ai Legaţiei Germaniei. 

Gurănescu 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 75, f. 65 
                                 

390 Vezi documentul nr. 595. 
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609 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 715, din 16 iunie 1936, ora 18.20  
Înreg. la nr. 33 363, din 17 iunie 1936 
Confidenţial. 

Din izvor iugoslav – şi la fel aflu şi prin colegul meu Ossuski – se pare că în 
Iugoslavia se manifestă în cercurile oficiale nervozitate la ştirea că în Italia se 
pregăteşte o mobilizare pe frontiere, mobilizare, spuse-se [sic!], în vederea oricărei 
eventualităţi, iar nu, dat fiind că se iau oarecare măsuri în acest sens şi pe graniţa 
iugoslavă, anume contra Iugoslaviei. 

Cesianu 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 458 

610 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 718, din 16 iunie 1936, ora 20.45  
Înreg. la nr. 33 360, din 17 iunie 1936 
Confidenţial. 

Dintr-o lungă convorbire avută azi dimineaţă cu ambasadorul Germaniei, 
când am atins tot felul de subiecte, reţin: 

„Afirmarea simpatiei, ce zice Domnia Sa că Reich-ul o are pentru România, 
de care nimic nu-l desparte, ci, din contră, multe îl apropie, de pildă, pe tărâmul 
economic şi, la nevoie, chiar financiar, iar pe planul politic datorită faptului că 
România este o ţară de ordine şi santinelă a civilizaţiei europene la graniţa statului 
sovietic (În legătură cu aceasta, Domnia Sa a amintit de marele serviciu făcut de 
armatele române când au învins bolşevismul întronat în Ungaria). Pericolul 
permanent pentru pacea europeană şi pentru consolidarea ţărilor de ordine este 
bolşevismul, iar pericolul accidental este o eventuală explozie a neastâmpărului sau 
grandomaniei lui Mussolini. Avansurile care ni se fac de le Roma nu le socotim 
sincere; flirtul la care suntem invitaţi nu-l considerăm serios, şi noi însăşi, de altfel, 
nu ne simţim dornici nici politiceşte de-a binelea, nici pentru nevoile momentului, 
a intra în jocul italian. 
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Faţă de Franţa nu avem nicio revendicare, iar chestiunea colonială nu este de 
ordin particular, ci general şi va veni la timpul ei. Dar iluzia pe care şi-o fac unii la 
Paris asupra posibilităţilor unei apropieri mai intime între ţările noastre nu este 
împărtăşită la Berlin. Toate sforţările noastre sunt spre o apropiere de Anglia. Se 
lucrează intens în acest scop, şi pe baza ştirilor ce avem nutrim speranţe serioase în 
acest sens. O înţelegere deplină şi perfectă poate asigura pacea europeană. Este atât 
interesul nostru, cât şi al tuturor. Polonia are greutăţi, şi acţiunea bolşevică nu este 
străină de această stare, dar vecina noastră ar fi avut greutăţi cu mult mai mari, dacă 
nu-şi revizuia acum câţiva ani politica faţă de noi. Nu suntem favorabil reîntronării 
Habsburgilor. Şi cred, şi credem că pentru vecinii Austriei şi la fel pentru cei care 
ajută a statornici la Geneva, este cu mult mai preferabil un Anschluss decât o 
Restauraţie habsburgică, care este pronată şi ajutată numai de Italia. Dacă Restauraţia 
se va face, desigur chestiunea Anschluss-ului este amânată pentru un timp. 
Habsburgii, cât timp trăieşte regentul Horthy, nu au sorţi în Ungaria, iar după 
dispariţia acestuia, aşa cum cunosc eu Ungaria, vor răsări alţi regenţi Horthy”. 

Cesianu 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 453–455 

611 
VICE-PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR, 

MIHAIL BERCEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, 
NICOLAE TITULESCU 

Preşedinţia Adunării Deputaţilor 
Înreg. la nr. 2 340, din 16 iunie 1936 

R. nr. 2 340, din 16 iunie 1936  
Înreg. la nr. 33 569, din 18 iunie 1936 

Domnul deputat Gh. I. Brătianu a înaintat Preşedinţiei Adunării Deputaţilor 
următoarea întrebare: 

„Am onoarea a depune de pe acum pe biroul Adunării următoarele întrebări – 
nu atât pentru a căpăta un răspuns, pe care am toate motivele să nu-l cred apropiat –, 
cât, mai ales, pentru a atrage din vreme atenţia Parlamentului şi a opiniei publice 
asupra unor împrejurări deosebit de îngrijorătoare. 

Când am criticat acum trei luni chestiunea unor angajamente luate de 
Guvernul român pentru eventuala trecere pe teritoriul său a unor formaţiuni militare şi 
a unor materiale de război sovietice, mi s-au opus de pe banca ministerială cele mai 
categorice dezminţiri, însoţite de cele mai injurioase calificative. Domnul ministru 
de Interne a socotit oportun, cu acel prilej, de a evoca amintirea lui Marghiloman, 
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pentru a arăta cât de mult m-aş afla «în contrazicere cu puhoiul sentimentelor şi 
aspiraţiilor întregului neam». 

Departe de mine gândul de a contesta în această privinţă competenţa 
domnului Inculeţ, fost comisar al poporului şi membru în Guvernul Marghiloman, 
pe care îl califică el însuşi de „tristă amintire”. 

Cu toate aceste dezminţiri şi aprecieri, asupra autorităţii cărora nu mai insist, 
zvonurile îngrijorătoare nu au încetat să se răspândească. 

Nu voi stărui asupra unor informaţii apărute în presa franceză, zilele trecute, 
pentru a nu fi din nou învinovăţit că m-aş întemeia pe date ce nu ar fi destul de sigure. 

Am citit însă deunăzi, în interviul pe care domnul Beneš, preşedintele 
Republicii Cehoslovace, l-a dat unui ziarist francez, după Conferinţa şefilor de 
state ai Micii Înţelegeri, care a avut loc la Bucureşti, următoarea informaţie, a cărei 
importanţă nu va scăpa nimănui: 

„Dar dacă Franţa şi Anglia ar fi atât de oarbe încât să nu-şi înţeleagă misiunea, 
cele trei state au prevăzut toate ipotezele. Ele se vor apăra după un plan comun, în 
deplină solidaritate, în acelaşi spirit în care îşi împart astăzi armamentele pe care le 
fabrică. De altfel, ele ştiu că, în orice caz, «Răsăritul le va trimite în ajutor oameni 
şi arme». 

Dacă adăugăm la aceste cuvinte afirmaţiile unor identităţi totale de vederi 
faţă de toate problemele, aşa încât „acolo unde este unul dintre noi, sunt prezenţi 
toţi trei” este logică întrebarea: pe unde ne va trimite „Răsăritul” oameni şi arme, şi 
dacă Pactul de asistenţă militară încheiat între Cehoslovacia şi URSS cuprinde 
obligaţii de această natură pentru România? 

Nimeni nu va putea contesta de astă dată caracterul autorizat al acestei 
declaraţii, după cum oricine îşi poate da seama de consecinţele ce le cuprinde. 

Deşi nu aştept nici o lămurire, ce a fost de atâtea ori refuzată, am onoarea a 
întreba, pentru a avea şi de rândul acesta conştiinţa datoriei îndeplinite, pe domnul 
ministru de Externe dacă ţara şi factorii ei de răspundere sunt în cunoştinţă de 
asemenea angajamente, cine le-a luat şi cine răspunde de urmările lor? 

În acelaşi timp, am onoarea a întreba pe domnul ministru al Apărării 
Naţionale ce măsuri s-au luat pentru a lămuri incidentul grav ce s-a produs cu 
prilejul serbărilor de la 8 Iunie, la care a fost invitat de către organele OETR un 
detaşament de „trăgători” poloni; după cum se ştie, acesta nu a avut parte de 
primirea pe care ospitalitatea tradiţională a ţării noastre a rezervat-o întotdeauna 
delegaţiilor militare sau premilitare ale ţărilor aliate. 

Opinia publică, constatând regretabila coincidenţă a acestor împrejurări, este 
mai mult decât oricând în dreptul de a se întreba: „încotro şi în folosul cui este 
îndrumată politica externă a României şi ce rămâne astăzi din sistemul nostru de 
alianţe?”. 

Subsemnatul vă comunică textul acestei întrebări. 

Berceanu 

ANIC, Fond Casa Regală, dosar 25/1936, f. 1–3 
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612 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MADRID, ION TH. FLORESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 350 din 16 iunie 1936 
Înreg. la nr. 34 079, din 18 iunie 1936 

În timp ce grevele şi tendinţele anarhice, împletite cu asasinate nesancţionate, 
îşi urmează cursul, găsind o justificare în ceea ce se petrece în Franţa, politica 
externă a Spaniei a avut zilele trecute mici pâlpâiri de lumină în Consiliul de 
Miniştri. Domnul August Barcia, ministrul de Externe, după ce a făcut o scurtă 
expunere a situaţiei internaţionale, a insistat asupra atitudinii Spaniei în conflictul 
italo-etiopian. 

Domnia Sa a spus că pacea Europei se va decide în urma acordurilor de la 
Geneva faţă cu Italia. A fost de părere că în ceea ce priveşte sancţiunile, Spania să 
fie prudenţă şi să se inspire din discursul pe care domnul Léon Blum l-a ţinut în 
Camera franceză, cu privire la politica internaţională a Frontului Popular. În tot 
cazul, domnul Barcia a spus, că, dacă Franţa, de acord cu Anglia, continuă 
sancţiunile, Spania trebuie să facă acelaşi lucru, rămânând fidelă Pactului Societăţii 
Naţiunilor. Consiliul de Miniştri a hotărât ca ministrul de Externe să plece la 
Geneva, spre a fi prezent atât la 26 iunie, la întrunirea Consiliului, cât şi la 30 iunie, 
la Adunarea plenară. Domnul Barcia se va opri două zile la Paris spre a vorbi cu 
domnul Yvon Delbos. S-a mai hotărât reluarea grabnică a relaţiilor diplomatice cu 
Sovietele, în care scop s-a votat un credit însemnat pentru înfiinţarea unei 
ambasade la Moscova. 

Între timp, s-a petrecut o manifestare de atitudine în favoarea Italiei, pentru 
încetarea sancţiunilor. 

Domnul Madariaga, delegatul permanent al Spaniei la Societatea Naţiunilor, 
într-un articol publicat în ziarul belgian „Le Soir”, a declarat că părerea sa este de-a 
nu se mai continua sancţiunile contra Italiei. Ştirea a făcut aici senzaţie, mai ales că 
Guvernul n-a dat niciun comunicat care să infirme sau să confirme afirmaţia 
domnului Madariaga. 

Am profitat de întâlnirea mea cu domnul ministru de Externe Barcia, la un 
prânz la Ambasada Belgiei, pentru a-i cere lămuriri asupra acestui punct. Domnul 
Barcia mi-a spus textual: „domnul Madariaga are ieşiri de acestea regretabile. 
Domnia Sa n-a fost autorizat nici de mine, nici de guvern să ţie un astfel de limbaj”. 

„Dar ce crede Excelenţa Voastră personal despre rezolvarea acestei grele 
probleme?”, am insistat eu. 

„Eu cred – răspunde domnul Barcia, pe un ton confidenţial – că se vor menţine 
numai sancţiunile financiare contra Italiei, veţi vedea!”. 

Apoi, domnul Barcia, căruia i-am transmis salutări afectuoase de la Excelenţa 
Voastră, cu voce tare a făcut mari elogii ministrului nostru de Externe. 
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În alte cercuri diplomatice, se spune că în 2-3 zile, Anglia va declara din 
proprie iniţiativă încetarea sancţiunilor contra Italiei. Se crede că însuşi domnul 
Eden va avea curajul s-o facă cerând modificarea Pactului Genevez. 

Nu-mi rămâne acum decât să vă comunic atacurile presei de dreapta – 
probabil din sursă ungară – la adresa „Micii Înţelegeri” şi afirmaţiile din ziarul 
domnului Gil Robles – numit „Ya” – că la Bucureşti nu a fost unitate de vederi 
între şefii statelor aliate. După ce ne-am adunat la ministrul Turciei, aliat şi bun 
amic al nostru, am luat hotărârea să procedăm la două demersuri: mai întâi, 
reprezentantul Iugoslaviei să atragă în numele nostru atenţia domnului Barcia ca 
cenzura să nu mai permită calomnii şi invective la adresa unor state amice, ca ale 
noastre, iar eu am fost delegat să răspund printr-o scrisoare ziarului „Ya”, lămurind 
situaţia „Micii Înţelegeri”. 

Vă trimit în limba franceză răspunsul meu, care a fost bine primit căci 
precum vedeţi, ziarul cere aproape scuze, spunând că nu a voit să ne molesteze. 

Ambasadorul Franţei, domnul Herbette, mi-a făcut o vizită de mulţumire 
pentru scrisoarea publicată în „Ya” şi mi-a dăruit un frumos tablou de la Expoziţia 
franceză de la Casa Velasquez din Madrid, ca amintire. 

La 22 şi 24 Iunie, voi avea două mari prânzuri la legaţie, la care mi-a promis 
să asiste şi domnul prim ministru Cesares Quiroga. 

Informaţiile pe care le voi socoti importante vor face obiectul unor ulterioare 
comunicări. 

Florescu 

AMAE, Fond 71 Spania, vol. 1, f. 283–286 

613  
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 772, din 16 iunie 1936 
Înreg. la nr. 34 504, din 22 iunie 1936 

Cu prilejul marii serbări naţionale de la 8 Iunie, ca şi al Conferinţei şefilor de 
state din Mica Înţelegere, presa oficială poloneză nu a înregistrat decât foarte rare 
informaţii şi comentarii. Toate erau pline de neîncredere nu numai în solida unitate 
a Micii înţelegeri şi în rolul ei internaţional, dar chiar a importanţei considerabile a 
Conferinţei şefilor de state. Acest fapt este cu atât mai semnificativ, cu cât Agenţia 
noastră RADOR a făcut presei străine un bogat serviciu de informare. 

Scrise pe un ton de îndoială, şi câteodată de ironie, comentariile rare ale 
presei oficiale poloneze nu fac decât să exprime, din ordin, vederile domnului Beck. 
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Prin rapoarte anterioare, am subliniat în ochii Excelenţei Voastre atitudinea 
duşmănoasă a ministrului de Externe polon faţă de Mica Înţelegere şi de 
Înţelegerea Balcanică şi, totodată, activitatea desfăşurată de Domnia Sa în slujba 
revizionismului ungar. 

Atitudinea Domniei Sale cu acest prilej confirmă şi amplificarea explicaţiilor 
mele. 

Dar ea mai arată, fără îndoială, şi caracterul general al politicii domnului 
Beck faţă de România. 

Intr-adevăr, Domnia Sa, ca şi reprezentanţii Domniei Sale, lăsau să se 
înţeleagă că Polonia păstrează României vechi şi active sentimente de prietenie şi o 
mare fidelitate faţă de spiritul şi dispoziţiile alianţei noastre cu ea. Domnul Beck şi 
reprezentanţii săi lăsau, de asemenea, să se înţeleagă că ceea ce stânjenea, într-o 
anume perioadă, funcţionarea deplină a acestei alianţe era ipoteza unui pact de 
asistenţă mutuală între noi şi URSS. 

Iată însă că fără nicio legătură cu vreun pact de asistenţă între noi şi URSS şi 
fără nici un element în politica noastră externă pe care Polonia să-l poată interpreta 
ca dăunător pentru interesele sale, domnul Beck agravează şi extinde acţiunea sa 
contra sistemului de apărare român. Domnia Sa se înverşunează contra tuturor 
solidarităţilor destinate să garanteze integritatea noastră şi să reducă la dimensiuni 
neînsemnate problemele care ne pot nelinişti. După Domnia Sa, Mica Înţelegere şi 
Înţelegerea Balcanică trebuie fărâmiţate, România trebuie izolată şi înconjurată cu 
dificultăţi sporite; apoi, apăsată de o tutelă poloneză, care să apară ca singura 
noastră garanţie contra pericolelor externe. 

În acelaşi timp – şi subliniez în particular această legătură –, Polonia 
încurajează pe Ungaria şi pe Bulgaria. Ziarişti apropiaţi de domnul Beck scriu în 
ziare patronate şi întreţinute de Domnia Sa, că România a luat pe nedrept teritorii şi 
populaţii ungare şi bulgare. 

Opoziţia poloneză la o apropriere româno-rusă se arată, deci, ca un sector al 
politicii poloneze de izolare a României, de agravare a dificultăţilor ei externe şi de 
tutelare a politicii noastre externe. 

Nu trebuie să ne înşelăm: atacul polon în chestiunea rusească nu are alt 
caracter (în ceea ce ne priveşte pe noi), şi el a fost pronunţat cu mai multă vigoare 
în speranţa că va găsi un mai puternic ecou într-o parte a opiniei noastre publice. 

Dar ostilitatea domnului Beck faţă de recenta conferinţă de la Bucureşti arată, 
de asemenea, şi decepţia sa în urma vizitei de la Belgrad precum şi o mascare a 
acelui eşec în ochii opiniei publice de aici. Ea merge până la o lipsă de deferenţă 
faţă de suveranul nostrum, prin această sistematică denigrare a conferinţei pe care 
Majestatea Sa a prezidat-o. 

Din ordinul domnului Beck, presa poloneză nu a reprodus discursul 
suveranului şi serbările de la 8 Iunie nu le-a acordat aproape nicio atenţie. Este o 
diferenţă radicală între asigurările şi manifestările poloneze de la Bucureşti şi 
practica efectivă a politicii domnului Beck. 
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Cu conştiinţa gravelor chestiuni pe care alianţa noastră cu Polonia le implică, 
nu mă pot împiedica să semnalez această diferenţă, precum şi caracterul ostil 
intereselor româneşti al politicii aliatei noastre. 

Această politică a domnului Beck nu se justifică întru nimic. În politica 
noastră externă nu este niciun element, nici o direcţie care să contrazică securitatea 
şi propăşirea Poloniei. Din contră, toată activitatea noastră este consacrată 
organizării şi întăririi păcii şi menţinerii ordinii teritoriale. Ea nu poate decât sluji 
interesele aliatei noastre şi aceasta este convingerea, de altfel, a tuturor polonezilor 
importanţi cu care am vorbit. În cercurile domnului Beck, chiar nu întâlneşti critici 
formulate, nici ostilităţi mărturisite, ci numai o practică ascunsă şi înveninată. 

Ea purcede din inspiraţiile pe care am căutat să le expun Excelenţei Voastre 
prin raportul meu nr. 1 432391/1936 şi la care vă rog să adăugaţi acest codicil şi 
această nouă dovadă. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu; domnului subsecretar de Stat; 
domnului director politic. 24.VI.1936. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 56, f. 80–83 

614 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 36 146, din 17 iunie 1936, ora 14.40  
Înreg. la nr. 33 528, din 18 iunie 1936 

Discursul ministrului Neville Chamberlain a fost primit aici cu vădită 
satisfacţie. El este interpretat ca dovadă că Marea Britanie este câştigată ideii 
organizării regionale a Europei, fiind definitiv hotărâtă să se dezintereseze de 
soarta Europei Centrale şi Orientale. 

Articolul din ziarul „Daily Telegraph”, care se ştie că îşi ia inspiraţie de la 
Foreign Office, şi 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 a relaţiilor anglo-germane. 

De altminteri, sunt informat că conversaţiile de acum două săptămâni dintre 
von Ribbentrop şi Sir Eduard Elington, şeful de Stat Major al forţelor aeriene 
                                 

391 Vezi documentul nr. 513. 
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britanice, au fost mai substanţiale decât s-a spus şi au lăsat ambelor state ceva 
impresie că nu este exclusă posibilitatea găsirii unei baze de discuţii „în doi”, cum 
s-a găsit şi în domeniu naval. 

Aceste impresii, chiar dacă nu corespund realităţii, încurajează din nenorocire 
pe cei din jurul cancelarului, care în întregime doreşte ca Germania să nu mai 
persiste în ofertele sale din martie trecut rezervându-şi complet viitorul. Astfel se 
explică şi întârzierea răspunsului Germaniei la chestionarul britanic. Asupra acestei 
chestiuni, azi, la Auswärtiges Amt, mi s-a spus că Hitler ar aştepta discursul 
domnului Eden de mâine şi poate chiar reuniunea Consiliului Societăţii Naţiunilor. 

Situaţia haotică din Franţa, lipsa de unitate a opiniei britanice şi divergenţele 
cu privire la reorganizarea Societăţii Naţiunilor au determinat Guvernul Reich-ului 
să reconsidere situaţia. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 20.VI.1936. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 6, f. 84–85 

615 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 803, din 18 iunie 1936, ora 15.40 
Înreg. la nr. 33 879, din 19 iunie 1936 

Devotamentul meu adânc pentru dumneavoastră îmi comandă să apăr 
persoana şi politica Excelenţei Voastre de atacurile îndreptate contra lor. Voi da, 
desigur, explicaţiile cuvenite celor în drept şi le voi arăta cât de nelegală, 
nejustificată şi nepolitică este campania polonă împotriva dumneavoastră. Sper că 
buna credinţă poloneză va isprăvi prin a vedea adevăratul caracter al incidentului 
menţionat în telegrama Excelenţei Voastre ca şi proporţiile lui neînsemnate. 

Cer însă voie Excelenţei Voastre să-i semnalez încă o dată gravele neajunsuri 
care decurg din libertatea pe care o au tot felul de instituţii şi persoane de la noi de 
a adresa invitaţii în străinătate, a organiza manifestaţii şi legături fără ca Ministerul 
Afacerilor Străine şi reprezentanţii ţării în străinătate să aibă cea mai mică 
cunoştinţă. 

Aceste iniţiative fără răspundere pot încurca relaţiile noastre cu străinătatea şi 
ne aruncă nouă în spinare ponoasele pe care nu le merităm. 

Să mă ierte Excelenţa Voastră dacă îi exprim convingerea mea că, până nu 
vom lua măsuri energice în această privinţă, vom avea tot felul de riscuri. Un 
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monopol al Departamentului Excelenţei Voastre asupra relaţiilor cu străinătatea 
este necesar. 

Apoi, Legaţia Poloniei de la Bucureşti, găsind la noi tot felul de complezenţe, 
umblă din instituţie în instituţie şi din dregătorii în dregătorii pentru a-şi organiza 
propaganda şi a-şi realiza planurile, şi ocoleşte sistematic Ministerul Afacerilor 
Străine. Din când în când, culege roadele propriului exces de zel. 

Respectuos devotat. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dosar Cabinet. 20.VI.1936. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 56, f. 85–86 

616 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 721, din 18 iunie 1936, ora 20.20  
Înreg. la nr. 33 875, din 19 iunie 1936 
Confidenţial. 

Multe din cercurile politice franceze, de un rând de vreme tot mai convinse 
că Guvernul englez se va decide la ridicarea sancţiunilor, vedeau cu regret că 
Guvernul francez nu va lua el însuşi măcar iniţiativa de a propune Angliei o atare 
politică. Dimpotrivă, ele erau nemulţumite de pasivitatea sa. În schimb, Guvernul 
englez cu unanimitate a păşit la ridicarea sancţiunilor, faptul adus azi oficial de 
ambasadorul Angliei la cunoştinţa Guvernului francez. Constatarea făcută alaltăieri 
de ziarul „Daily Telegraph”, că Franţa trebuie să fie considerată la Londra, cum 
este considerată la Roma şi Berlin, ca un factor neglijabil în ecuaţia europeană, a 
fost încasată de opinia franceză ca un dureros buletin al situaţiei reale, şi aceeaşi 
opinie, mai cu seamă în marasmul economic de azi, contată cu amărăciune că 
beneficiarul va fi Anglia. 

Noua atitudine a Guvernului englez redusă la resemnare, sancţionismul 
extremiştilor francezi şi ziarul „L'Humanité” declarând că „nu ştie care va fi 
atitudinea Guvernului francez”, confirmă că atitudinea Guvernului, conformă cu 
pacea, este aceea care va coincide cu aspiraţiile profunde ale poporului britanic. 

Informaţiile din Londra, care circulă aici asupra hotărârii Guvernului englez, 
precizează că, dat fiind ştirile ce el avea asupra atitudinii neliniştitoare a 
Germaniei, fapt de care el a trebuit să ţină seama, este timpul trebuitor înarmării 
Angliei. Raţiunea nemărturisită este însă nedefinirea politici externe a Guvernului 
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Blum, care apare mai mult doctrinară decât conform realităţilor. În plus, politica 
socială a Guvernului francez inspiră temere Cabinetului englez, prin pilda periculoasă 
dată proletariatului britanic. 

La schimbarea de atitudine a Guvernului englez, se crede aici că a contribuit 
câtva şi conduita lui Lord Robert Cecil, care, reîntors la Londra de la Paris, a 
răspândit zvonul că opoziţia travaistă engleză va simpatiza cu Guvernul francez, 
ceea ce a produs un reviriment de simpatie în favoarea Guvernului Baldwin. 

Ceea ce este foarte simptomatic este că Franţa şi Anglia vor merge la Geneva 
fără a se fi concertat prealabil. Cu toată renunţarea la sancţiuni a Angliei, situaţia 
nu este clară, căci, pare-se că Italia va pretinde la Geneva să se recunoască 
„eroarea” şi, de asemenea, cucerirea Abisiniei. 

Această ştire este [din] izvor lăturalnic, la Quai d’Orsay până în clipa de faţă 
neprimindu-se de la ambasadorul Franţei nici un fel de lămurire asupra acestui punct. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; Dir. politică. 19.VI.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 460–462 

617 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 502, din 18 iunie 1936 
Înreg. la nr. 34 503, din 22 iunie 1936 

Domnul François-Poncet, ambasadorul Franţei, întorcându-se zilele acestea 
de la Paris, îmi spune cu satisfacţie că, contrar aşteptării multora, a găsit la actualul 
preşedinte al Consiliului, domnului Blum, şi la domnul Yvon Delbos, noul ministru 
al Afacerilor Străine, o deosebită înţelegere pentru Germania şi o tendinţă cu mult 
mai binevoitoare decât era de aşteptat. 

Ca dovadă a acestor sentimente, ambasadorul Franţei îmi cita chestiunea 
participării ţării sale la Jocurile Olimpice ce vor avea loc la Berlin în august viitor. 

Refugiaţii germani aflaţi la Paris întreprinseseră o vastă campanie de sabotare 
a acestor jocuri şi sperau că domnul Blum va refuza creditele necesare participării 
Franţei la aceste jocuri. 

Domnul Blum a asigurat pe colegul meu francez nu numai că nu va împiedica 
participarea Franţei la această competiţie internaţională, dar că va face chiar să fie 
votate fără întârziere creditele, destul de însemnate, reclamate de această participare. 
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Domnul François-Poncet trage din această împrejurare concluzia că, departe 
de a arde punţile, actualul guvern francez ar fi dispus să profite de prima ocazie 
pentru a relua firul conversaţiilor, întrerupte prin actul de violenţă german de la 7 
martie trecut. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. C.; domnului ministru Titulescu; supus domnului subsecretar de Stat; 
Dir. politică. 24.VI.1936. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 62, f. 34 

618 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 499, din 18 iunie 1936 
Înreg. la nr. 34 500, din 22 iunie 1936 

Reuniunea celor trei şefi de state de la Bucureşti a fost urmărită cu o atenţie 
deosebită de cercurile politice germane. 

Deşi oamenii de răspundere şi, în special, cadrele Ministerului de Externe al 
Reich-ului realizau pe deplin însemnătatea excepţională a acestei manifestări 
politice, se pare că cuvântul de ordine dat de Ministerul Propagandei a fost de a 
prezenta această reuniune mai mult ca „un act reprezentativ”, minimizându-se 
importanţa sa şi scoţându-se la iveală, mai ales, presupusele divergenţe dintre 
Belgrad, de o parte, Praga şi Bucureşti, de alta. 

Cu toate acestea, un minim de probitate profesională a „galerianilor presei 
dirijate”, cum se intitulează înseşi unii dintre ziariştii germani, i-a obligat să 
recunoască că, „cu toate unele aparenţe de divergenţe dintre cele trei capitale, cei 
ce nădăjduiesc să dezmembreze Mica Înţelegere, se înşeală”. 

Însuşi oficiosul „Völkischer Beobachter”, care se ştie de ce puţină simpatie e 
însufleţit faţă de Mica Înţelegere, în numărul de la 14 iunie trecut, este nevoit să 
recunoască categoric că: „atâta vreme cât vor exista tendinţele revizioniste ale 
Ungariei şi Bulgariei, precum şi problema habsburgică, Mica Înţelegere va rămâne 
neclintită”. 

Dacă strălucita manifestaţie de la Bucureşti nu ar fi avut decât acest efect – şi 
adevăratele sale rezultate sunt îndeobşte cunoscute –, şi încă succesul său ar fi pe 
deplin dovedit. 
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Ambasadorul Nadolny, unul dintre cei mai distinşi diplomaţi ai Germaniei 
postbelice, într-o conversaţie particulară, îmi mărturisea acum trei zile că „Mica 
Înţelegere este cea mai genială invenţie politică de după război, singura creaţie 
fericită care a servit pacea”. O asemenea mărturisire mi se pare mai preţioasă decât 
insinuările scribilor anonimi din oficinalele domnului Goebbels. 

Una din ultimele corespondenţe ale faimosului corespondent din „Budapeste 
Berkes”, care încerca în „Berliner Tageblatt” de acum două zile o nouă intrigă, de 
data aceasta între Franţa şi Iugoslavia, a obligat chiar pe rezervatul nostru coleg 
iugoslav să protesteze la Auswärtiges Amt. Astfel, excesul de zel al propagandei 
ungureşti şi lipsa de discernământ a Ministerului Propagandei Reich-ului conduc, 
în mod firesc, la rezultate cu totul opuse celor scontate de adversarii Micii 
Înţelegeri. Ministrul Iugoslaviei îmi mărturisea că atitudinea presei germane faţă de 
ţara sa, tinzând a o compromite în ochii aliaţilor săi, preocupă în mod deosebit pe 
domnul Stoiadinović, care este adânc nemulţumit de aceste intrigi ce dezonorează 
pe autorii lor. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. C.; domnului ministru Titulescu; supus domnului subsecretar de Stat; 
Dir. politică. 24.VI.1936. 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 379–380 

619 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 751, din 19 iunie 1936, ora 13.00 
Înreg. la nr. 34 154, din 20 iunie 1936 

Am văzut aseară pe Ciano. Este extrem de mulţumit de comunicarea telefonică a 
lui Grandi că Anglia va lua iniţiativa ridicării sancţiunilor. Italia nu readuce 
reprezentantul la Geneva, dar va trimite un lung memoriu, expunând punctul de 
vedere italian de la începutul conflictului italo-abisinian până azi. Italia va afirma 
că se va ocupa de buna stare şi civilizarea populaţiilor abisiniene, într-un cuvânt, se 
va referi fără a menţiona explicit, [la] îndatoririle pe care articolul 23 al Pactului 
Societăţii Naţiunilor le dă puterii mandatare. Italia va exprima dorinţa de a 
colabora în Europa. 
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Am profitat spre a face ministrului Ciano o sugestie relativă la reluarea 
relaţiilor comerciale ale Italiei cu ţările sancţioniste. În Italia s-a ameninţat adeseori 
cu represalii contra acestor ţări, ale căror produse vor trebui boicotate în mod 
permanent şi irevocabil. Multe cercuri italiene susţin că tratatele de comerţ şi 
convenţiile de clearing nu sunt numai suspendate, ci anulate. A menţine această 
teză ar însemna ca Italia să continue prin faptul ei războiul economic. De aceea, am 
crezut util să-i atrag atenţia că o declaraţie conţinută în nota destinată Genevei, că 
se menţine statu-quo-ul relaţiilor comerciale anterioare sancţiunilor, ar contribui la 
destinderea urmărită. Ciano mi-a afirmat că găseşte sugestia foarte interesantă şi că 
va căuta să-i dea urmare. 

Lugoşianu  

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Montreux Palace, domnului ministru Titulescu; Dir. politică; 
Dir. economică. 20.VI.1936. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 207–208 

620 
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA LONDRA, DIMITRIE BUZDUGAN, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 232, din 19 iunie 1936, ora 15.24 
Înreg. la nr. 34 158, din 20 iunie 1936 

Ca urmare la telegrama nr. 1 178392. 
Guvernul britanic a anunţat ieri în Camera Comunelor hotărârea de a proceda 

la ridicarea sancţiunilor. Această hotărâre este interpretată în cercurile politice ca 
dovedind intenţia Guvernului britanic de a lua iniţiativa unei noi politici la Geneva, 
fără a mai aştepta să urmeze pilda şi scuza ce i-ar fi putut fi dată de o politică 
similară făcută de alte ţări sancţionate [sic!]. 

Expunerea domnilor Baldwin şi Eden, prin care au căutat a justifica 
hotărârea Guvernului britanic, a atras criticile severe ale opoziţiei, care a 
propus o moţiune de condamnare a politicii Guvernului, concepută în termeni 
teribili pentru actualii conducători ai politicii britanice. După părerea cea mai 
                                 

392 Vezi documentul nr. 594. 
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răspândită, dezbaterile de ieri vor diminua încă autoritatea Guvernului, în 
special cea a domnului Baldwin. Totuşi, marea majoritate de care dispune la 
Parlament va permite Guvernului a respinge marţea viitoare moţiunea de blam 
propusă de opoziţie, şi aceasta chiar în caz când unele din fracţiunile 
Guvernului naţional ar hotărî a vota împotriva lui. 

În cercurile diplomatice se subliniază, în special, declaraţiile ministrului 
Afacerilor Străine relative la colaborarea cu Italia şi la menţinerea în vigoare, chiar 
după lichidarea sancţiunilor, [a] aranjamentelor de asistenţă reciprocă încheiate în 
Mediterană, pe baza articolului16, alineatul 3. 

În legătură cu această chestiune, mi se spune că este posibil ca Guvernul 
britanic să caute să discute pactul mediteranean în marginile Conferinţei de la 
Montreux. 

Buzdugan 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; Dir. politică. 20.VI.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 93–94 

621 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, 

CONSTANTIN VIŞOIANU, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 813, din 19 iunie 1936, ora 20.12 
Înreg. la nr. 34 161, din 20 iunie 1936 

Însărcinatul cu afaceri italian mi-a spus că ministrul Afacerilor Străine al 
Poloniei i-ar fi comunicat că a dat instrucţiuni reprezentanţilor Poloniei în străinătate să 
comunice guvernelor pe lângă care sunt acreditaţi că Guvernul polonez este 
partizan al ridicării sancţiunilor contra Italiei. 

Vişoianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; la Montreux Palace, domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 
20.VI.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 129 
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622 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, 
CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU 

[Bucureşti] 
T. nr. 32 068, din 19 iunie 1936 
Înreg. la nr. 32 068, din 19 iunie 1936 

Răspuns telegrama dumneavoastră nr. 1 580393. 
Conform cu cele ce am vorbit, de altfel, şi la Belgrad, la întrunirea celor trei 

şefi de stat [de] la Bucureşti s-a decis a nu se admite nicio modificare care să 
slăbească Pactul Societăţii Naţiunilor, ci numai pe acelea care să-l întărească. 

În consecinţă, articolul 16, paragraful 1 trebuie să rămână universal cum este 
astăzi. Articolul 16, paragraful 2 trebuie să fie întărit prin acorduri de asistenţă 
mutuală regionale. 

Suntem contra Pactului în patru şi a oricărui directorat european. 

Titulescu 

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 14, f. 281 

623 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU 

[Bucureşti] 
T. nr. 33 153, din 19 iunie 1936  
Înreg. la nr. 33 153, din 19 iunie 1936 

Răspuns telegramei dumneavoastră nr. 730394. 
Din telegramele ce am direct de la Saavedra Lamas, dacă mi s-au raportat 

exact lucrurile, cred că vom avea o atitudine tot aşa de favorabilă ca Argentina. 
În orice caz, tot ce poate fi favorabil Italiei, fără să ne facă să ieşim din 

principiile pactului, va fi admis. 
Cu privire la sancţiuni, cum am decis ca Mica Înţelegere să urmeze atitudinea 

Franţei şi Angliei şi cum Anglia a decis ridicarea sancţiunilor, cred că situaţia s-a 
clarificat. 
                                 

393 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
394 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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În ceea ce priveşte detalii precise, nu le pot da decât la faţa locului, după ce 
voi fi vorbit cu colegii mei din Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică. 

Titulescu 
AMAE, Fond 71 Italia, vol. 16, f. 20 

624 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,  

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, 
CONSTANTIN VIŞOIANU 

[Bucureşti] 
T. nr. 33 868, din 19 iunie 1936  
Înreg. la nr. 33 868, din 19 iunie 1936 

Răspuns telegrama dumneavoastră nr. 1 745395. 
Demersul a avut un caracter aproape anodin. M-am mărginit să răspund că 

Pactul Micii Înţelegeri, fiind bazat pe respectul tratatelor, nu poate fi incompatibilitate 
între comunitatea noastră de acţiune şi Tratatul nostru de alianţă cu Polonia. 

Ministrul Poloniei s-a declarat foarte satisfăcut. 
Pentru guverna dumneavoastră personală adaug că am început conversaţia 

astfel: „Cine a putut să conceapă un asemenea demers? Nici Beck, nici dumneata 
deoarece sunteţi oameni inteligenţi”. Ministrul Poloniei a râs, spunând că e adevărat, că 
nici Beck, nici el nu au conceput acest demers, care îşi are obârşia în alte cercuri 
din Varşovia. Toate acestea numai pentru dumneavoastră 

Amiciţii. 
Titulescu 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 56, f. 87–89 

625 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 508, din 19 iunie 1936  
Înreg. la nr. 34 501, din 22 iunie 1936 

După cum raportam Departamentului Excelenţei Voastre în ultimele 
săptămâni, deficienţa Franţei după lovitura de la 7 martie, şovăirile Guvernului 
                                 

395 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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britanic faţă de problemele Europei Centrale, politica dubioasă a Poloniei, 
situaţia tulbure din Franţa şi, în cele din urmă, acţiunea tenebroasă ce se 
defineşte tot mai mult între Roma şi Berlin par a fi exercitat asupra Vienei o 
impresie considerabilă. 

Liniştea şi ordinea, cel puţin aparentă, ce există în Germania, abil confruntată 
cu criza de autoritate aproape generală, cu dezordinile din Franţa, Belgia, Polonia, 
Spania, Grecia, ce, bineînţeles, sunt prezentate de propaganda domnului Goebbels 
ca opera Internaţionalei a III-a, par a fi facilitat considerabil misiunea domnului 
von Papen.  

Zilele acestea au circulat cu insistenţă la Berlin zvonurile cele mai stranii. Nu 
s-a vorbit chiar de o întrevedere apropriată între domnul Hitler şi Schuschnigg? 

Chiar dacă am socoti această ştire ca prematură, totuşi, trebuie să dăm o 
deosebită atenţie cuvintelor unui refugiat austriac, ce trăieşte de trei ani în Berlin, 
care are relaţii deosebit de strânse cu Guvernul Reich-ului şi care-mi spunea de 
curând că vom asista peste puţin [timp] la o apropiere între Viena şi Berlin, 
realizată sub auspiciile domnului Mussolini. 

Astfel, cele raportate Excelenţei Voastre cu telegrama mea nr. 36 144396 par a 
avea mai multă consistenţă decât se putea crede. 

De ce natură va fi această apropriere? Când se va produce ea? Care este rolul 
pe care domnul Mussolini îl joacă în această nouă dramă ce se prepară în centrul 
Europei? Este prematur a o afirma. 

Îmi reamintesc însă una dintre conversaţiile ce am avut, la mine, acum vreo 
doi ani cu domnul von Papen – pe care am raportat-o la timp Excelenţei Voastre –, 
în care acesta îmi expunea programul său: amnistia, o participare oarecare în 
Guvernul austriac a unor elemente simpatice Berlinului, reluarea relaţiilor 
economice normale între „fraţii inamici”, restul mai târziu. 

Cu îndrăzneala şi perseverenţa ce-i sunt proprii, fostul ataşat militar 
dinamitard de la Washington, a lucrat sistematic, a folosit toate prilejurile fericite 
pe care i le oferea politica de slăbiciune a marilor puteri, aşa încât azi pare a nu fi 
prea departe de a-şi vedea misiunea începută în condiţii atât de precare, 
transformându-se într-un mare succes. 

Cu prilejul ultimei mele călătorii la Breslau, guvernatorul Sileziei, domnul 
Wagner, mi-a făcut o mărturisire uimitoare. Vorbind despre Olimpiadă, Domnia Sa 
îmi spunea: „manifestările sportive vor ocupa o bună parte a atenţiei lumii. Führer-
ul îi pregăteşte însă, pe un plan diferit, un spectacol ceva mai substanţial”. Mi-am 
bătut capul îndelung să ghicesc în ce poate constata acest „spectacol substanţial”: 
monarhia sau împăcarea cu Austria, în condiţiile ce ar regăsi Anschluss-ul „après à 
brève échéance”. Date fiind cele de mai sus, înclin pentru a doua ipoteză. 
                                 

396 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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În tot cazul, avem toţi aici impresia că lunile august şi septembrie vor fi 
bogate în evenimente. Fie ca ele să nu pregătească nefericitului nostru continent 
noi şi mai tragice complicaţii. 

Comnen 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; domnului ministru Titulescu; domnului subsecretar de Stat; Dir. 
politică; în copie, prin curier, spre informare, legaţiilor de la Roma şi Viena. 
24.VI.1936. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 73–75 

626 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1.511, din 19 iunie 1936 
Înreg. la nr. 34 502, din 22 iunie 1936 

Am onoarea a remite Excelenţei Voastre traducerea răspunsului pe care un 
înalt funcţionar de la Ministerul Afacerilor Străine german l-a dat unui coleg al 
meu, cu privire la unele chestiuni de politică externă. 

Traducerea alăturată reproduce textual nota pe care am primit-o de la acel coleg.  
La întrebarea engleză referitoare la statu-quo şi la graniţele politice din 

Europa s-a răspuns că Germania aprobă ordinea actuală din Europa, că Germania a 
fost surprinsă că această întrebare a fost adresată numai Germaniei şi că statu-quo-
ul ar putea fi mai bine asigurat prin securitatea tuturor statelor, realizată prin 
Societatea Naţiunilor. 

Pactul Sud-Estic. Germania nu este dispusă să încheie un asemenea pact cu 
Cehoslovacia şi cu Austria, deoarece viitorul este încă nesigur, şi Germania nu ar 
vrea să ia obligaţii. Germania a propus Franţei un pact de ajutor reciproc din cauza 
Renaniei. Cu Cehoslovacia şi Austria, Germania ar fi, eventual, dispusă să încheie 
un pact de neagresiune şi de neajutorare a agresorului. În felul acesta s-ar exclude 
terţe puteri de a interveni în chestiunile interne ale Austriei. 

Pact cu Rusia, Estonia, Lituania. Asupra primului s-a rezervat un răspuns 
categoric, sub motiv că Rusia nu are o frontieră comună cu Germania şi că pentru 
ambele state există Pactul [Briand]-Kellogg. 

În ce priveşte Estonia şi Lituania, Germania ar putea încheia un pact ca acel 
încheiat cu Polonia. 
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Sensul expresiilor: „Volk und Reich” – popor şi Reich. În memorandul german 
au fost utilizate expresiile de mai sus, pentru a accentua că în alte state există 
minorităţi germane, care nu beneficiază de dreptul minorităţilor. 

Intrarea Germaniei în Societatea Naţiunilor. Germania ar fi, eventual, dispusă 
să intre în Societatea Naţiunilor dacă i s-ar recunoaşte dreptul de absolută egalitate 
(Gleichberechtigung397) sub condiţia ca: 

1) Să i se recunoască dreptul de a obţine colonii, şi  
2) Societatea Naţiunilor să fie astfel reorganizată ca să poată avea o 

activitate practică. 

Pact aerian. La întrebarea de ce Germania, prin propunerile de la 31 martie 
1936, a modificat declaraţiile domnului Hitler de la 21 Mai 1935, s-a răspuns că 
propunerile din 1935 nu mai corespund situaţiei din 1936, deoarece situaţia 
europeană a fost complet modificată prin Pactul ruso-francez, care pact pune în 
pericol nu numai siguranţa din Europa şi statutul Societăţii Naţiunilor, dar a 
zdruncinat şi însăşi existenţa Societăţii Naţiunilor. 

Comnen 
[Note marginale:] 
Dir. Cabinetului; domnului ministru Titulescu; domnului subsecretar de Stat; Dir. 
politică. 23.VI.1936. 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 249–251 

627 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 725, din 20 iunie 1936, ora 18.55  
Înreg. la nr. 34 301, din 21 iunie 1936 
Confidenţial. 

Am fost rugat azi de secretarul general a veni la Quai d’Orsay. Domnia Sa 
mi-a comunicat spre ştiinţă Bucureştilor că Guvernul francez nu a luat nicio 
atitudine chiar după lovitura de teatru de la Londra, însă că va conveni la cele ce va 
decide Societatea Naţiunilor în cadrul securităţii colective şi că, în niciun caz, nici 
acum, nici în viitor, Guvernul francez, când ar fi de luat hotărâri interesând aliaţii 
sau colectivitatea, nu va decide fără a se fi consfătuit cu guvernele ţărilor cu care 
are obligaţii, deci cu atât mai vârtos cu Mica Înţelegere. Domnia Sa mi-a spus că 
                                 

397 Egalitate în drepturi (germ.). 
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ieri s-a transmis reprezentantului Franţei la Bucureşti, spre ştiinţa Guvernului 
roman, punctul de vedere al Guvernului francez privitor la tendinţa de azi de a 
modifica statutul Societăţii Naţiunilor, adăugând că din punct de vedere francez nu 
este vorba de un proiect modificator al zisului statut, ci de o întărire prin 
interpretare, îndeosebi, privitor la articolele 11 şi 28 al zisului pact. 

Punctul de vedere francez este, în ceea ce priveşte înţelegerile regionale, a 
căuta să le definească în sensul că nimeni, adică (şi aceasta mi-a fost accentuat 
Anglia) să nu se poată sustrage lor sau mai bine zis obligaţiilor de ordin universal. 

La Quai d’Orsay, azi, în numele Guvernului, se socoteşte că sancţiunile 
economice sunt insuficiente după experienţa abisiniană şi că ele nu pot fi decât un 
corolar al sancţiunilor militare, care incumbă, în primul rând, celor interesaţi direct. 

Impresia ce am cules este că la Londra nu numai că nu s-a priceput – sau s-au 
făcut că nu se pricepe – acest punct esenţial pentru Franţa, dar se caută a-l evita şi 
că sondajele de până azi, de aici, în această direcţie, au dat greş urmând a se pune 
la punct, dacă posibil, o atitudine comună la Geneva. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; la Montreux, domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 21.VI.1936. 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 465–466 

628 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 760, din 20 iunie 1936 
Înreg. la nr. 34 861, din 23 iunie 1936 

Am onoarea a vă înainta alăturatul raport lunar referitor la politica internă, la 
pregătirile militare, la viaţa economică şi financiară şi la politica externă a Italiei, 
pe intervalul de timp de la 20 mai la 20 iunie a.c. 

Politica internă 
Proclamarea Imperiului Italian în Etiopia la 9 Mai a făcut să se vorbească 

mult, îndeosebi în presa străină, despre o reformă constituţională urgentă în Italia. 
Deşi o asemenea schimbare a fost anunţată de însuşi domnul Mussolini, în 
discursul său la Adunarea Naţională a Corporaţiilor, la 23 martie, ea nu pare 
iminentă şi, mai ales, nu trebuie pusă în legătură, cel puţin pentru moment, cu 
proclamarea Imperiului. Dimpotrivă, aceasta pare de natură a o întârzia în oarecare 
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măsură, căci apare puţin probabil ca regimul să se îndrume pe calea unei reforme 
constituţionale în acest sens, atâta timp cât chestiunea internaţională a recunoaşterii 
Imperiului este încă pendinte. 

De ani întregi, viaţa politică a Italiei este cu totul în afară de textele 
constituţionale ale statutului. Din această cauză, însuşi domnul Mussolini ţine să 
adapteze textele acestuia la realitate, făcând o reformă constituţională, pe baze 
corporative. Dar, pentru moment, toate indicaţiile sunt în sensul că va aştepta în 
prealabil lămurirea situaţiei internaţionale. 

Singurul eveniment de reţinut, în viaţa internă a Italiei, în intervalul de timp 
care face obiectul raportului de faţă, este numirea contelui Galeazzo Ciano ca 
ministru al Afacerilor Străine, a ambasadorului de la Varşovia, Giuseppe 
Bastianini, ca subsecretar de Stat la Ministerul de Externe, şi a domnilor Ferruccio 
Lantini, Alessandro Lessona şi Dino Alfieri ca miniştri ai Corporaţiilor, Coloniilor 
şi, [respectiv], Presei şi Propagandei, unde funcţionau şi până în prezent ca 
subsecretari de Stat. 

Aceste numiri au făcut în presa internaţională obiectul a numeroase 
comentarii. În special numirea contelui Ciano a fost interpretată ca un semn 
prevestitor al unei radicale schimbări de orientare în politica externă a Italiei. Noul 
ministru de Externe ar fi având simpatii pentru Germania, soţia sa – fiica domnului 
Mussolini – se află în acest moment la Berlin, de mai multe săptămâni, spiritul 
împăciuitor al domnului Suvici, fostul subsecretar de Stat, şi sentimentele sale prea 
puţin călduroase pentru Germania nu mai se încadrau cu noile necesităţi ale 
politicii italiene, etc. 

Desigur, nu e imposibil ca o schimbare să se producă în politica externă a 
Italiei, într-un timp mai mult sau mai puţin apropiat. Dar ea nu va fi determinată de 
prezenţa domnului Ciano la Ministerul de Externe. După propria sa mărturisire, 
Domnia Sa nu va fi, în noul post, ca toţi secretarii de Stat italieni, decât executorul 
hotărârilor domnului Mussolini. 

Dacă trebuie căutată o interpretare noilor numiri, ea este mai degrabă de 
ordin personal şi intern: 

Domnul Mussolini, care avea până în prezent conducerea directă a şapte 
ministere, 22 de corporaţii şi peste 30 de instituţii, comitete sau comisii de tot felul, 
se descarcă de unele din atribuţiile sale asupra unor colaboratori, în care are o 
absolută încredere personală. 

Cele patru departamente, la care au avut loc schimbările, iau o extensie din ce 
în ce mai mare, şi şeful Guvernului – în afară de directivele principale – înţelege să 
lase răspunderea chestiunilor tehnice sau secundare miniştrilor săi. 

În fine, în ce priveşte îndeosebi Ministerul Afacerilor Străine, el rămăsese 
una din rarele administraţii de stat italiene, în care, prin însăşi natura lucrurilor, mai 
persistau anumite tradiţii şi metode, care nu erau încă complet pătrunse de 
ideologia fascistă. Numirea contelui Ciano, squadrist din primele ore, şi a domnului 
Bastianini, om politic de origine, ambasador în afară cu roluri şi fost colaborator al 
secretariatului general al partidului, înseamnă din acest punct de vedere, că un 
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spirit nou, mai dinamic şi mai pătruns de ideologia partidului se va introduce la 
Palatul Chigi. Dar, în afară de orice îndoială, acesta – deşi condus din punct de 
vedere tehnic de alţi titulari – va rămâne din punct de vedere politic sub conducerea 
directă a domnului Mussolini. 

Domnul Suvici, fostul subsecretar de Stat, a primit – deşi lucrul n-a fost încă 
anunţat oficial – în contra dorinţei sale, postul de ambasador la Washington. 
Numirea sa va provoca o schimbare diplomatică, actualul ambasador la Washington, 
Rosso, va fi numit la Moscova, iar titularul de la Moscova, baronul de Valentino, 
va fi numit la Varşovia, în locul domnului Bastianini. 

În afară de schimbările sus-menţionate, întreaga activitate a Guvernului 
Italian şi a domnului Mussolini a fost absorbită de pregătirile militare şi de acţiunea 
de organizare administrativă şi de pregătire a colonizării în Etiopia.  

Pregătirile militare ale Italiei  
Precum am semnalat în numeroase rapoarte precedente, bazele organizării 

regimului capătă un aspect din ce în ce mai militar, şi clima fascistă un caracter din 
ce în ce mai războinic. Prin trimiterea miliţiilor fasciste în Africa şi prin 
participarea lor la lupte, prin publicitatea făcută în jurul fruntaşilor partidului, care 
au luat parte la campanie în Etiopia, s-a tins să se pună în valoare organizaţiile 
militare ale partidului şi să se organizeze naţiunea armată pentru eventualităţile 
viitoare. 

Directorul partidului, de curând reunit la Roma, şi apoi la Milano, a decis să 
pună 100 000 de arme noi la dispoziţia organizaţiilor tinereşti ale partidului; 
numărul miliţiilor fasciste a fost considerabil sporit, obligându-se toţi membrii, 
între 16 şi 55 ani, să se înscrie în miliţiile fasciste; generalii Valle şi Baistrocchi, 
subsecretari de Stat la Aeronautică şi Război, şi amiralul Cavagnani, subsecretar de 
Stat al Marinei, au fost numiţi comandanţi de armate; Ducele a primit la raport la 
Palazzo Veneţia pe toţi generalii de divizie ai armatei şi un număr de peste 300 de 
ofiţeri de aviaţie.  

Prin indiscreţiile celor prezenţi s-a putut afla conţinutul discursului domnului 
Mussolini către aviatori, care a durat peste o jumătate de oră şi care, natural, nu a 
fost dat publicităţii. După ce a făcut elogiul armatei şi aviaţiei, pentru acţiunea 
desfăşurată în Africa, care a dus la victoria Italiei pe întreitul front militar, 
diplomatic şi al sancţiunilor, Ducele i-a îndrumat să se pregătească de război, care 
poate fi aproape şi care poate depinde încă „şi de voinţa noastră”, i-a îndemnat să 
nu uite că Italia are o armată de un milion de oameni pe picior de război, ceea ce 
nimeni, în clipa de faţă, nu poate realiza în Europa, în fine ca, întorcându-se la 
unităţile lor, să fie autoritari, dar să nu uite că în acest scop trebuie să aibă 
autoritate şi că pentru a o dobândi e necesar să dea totdeauna exemplul.  

Vorbind, în fine, din punct de vedere tehnic, despre aviaţie, a arătat că preferă 
să aibă o armată omogenă şi că nu doreşte să imite pe englezi, care ar fi scos de 
curând douăzeci de prototipuri. Aviaţia este arma săracilor, a continuat Ducele. De 
aceea, el va face toate eforturile spre a avea flota aeriană cea mai puternică din 
Europa. Ultimul război l-a întărit în această convingere şi, din această cauză, 
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Ducele a asigurat pe ascultători, că anul viitor aviaţia italiană va fi de două ori mai 
puternică decât astăzi. 

Pregătirile militare ale Italiei continuă activ în toate domeniile. 
În ultimele săptămâni, presa internaţională, ca şi cercurile diplomatice, au 

vorbit mult despre măsurile de ordin militar ale Italiei şi despre semnificaţia lor 
politică. S-a zvonit că patru noi clase vor fi mobilizate, s-au semnalat deplasări de 
trupe, s-a afirmat că noi trupe de acoperire au fost trimise spre Brennero şi spre 
frontiera franceză, că şcolile au fost închise înainte de vreme, spre a se cantona trupele. 

Ataşaţii militari străini n-au putut verifica însă decât deplasări de trupe 
neînsemnate, iar cercurile oficiale italiene au reacţionat prin dezminţiri categorice 
şi prin publicarea oficială a hotărârii luate de domnul Mussolini de a face marile 
manevre din anul acesta în Italia meridională, între Napoli şi Bari, adică într-o 
regiune, unde prezenţa unor trupe numeroase nu poate căpăta o interpretare politică. 

Nu se ascunde, totuşi, că în momentul de faţă 32 de divizii italiene sunt gata 
de acţiune, în afară de diviziile mobilizate în Africa, al căror număr de ridică la 7 
divizii de trupe naţionale, 5 divizii de cămăşi negre şi 4 divizii indigene, ceea ce 
ridică la 48, numărul diviziilor pe picior de război, adică aproape numărul diviziilor 
mobilizate în timpul războiului mondial. 

Presa italiană nu ascunde – dimpotrivă, pune în relief – faptul că Italia e „în 
arme” şi că, de la februarie 1935 până la mai 1936, au fost mobilizaţi în Peninsulă 
şi pentru Africa Orientală 1 300 000 de soldaţi, încadraţi de circa 50 000 ofiţeri. 
Pentru a atinge acest obiectiv a fost suficient să se mobilizeze întreaga clasă 1911 
şi cea mai mare parte din clasa 1912, plus numeroase elemente din specialităţi şi 
servicii ale altor clase până la 1900. 

Dacă, deci, nu se pot verifica mişcări de trupe, este indiscutabil că industriile 
de război italiene continuă a lucra cu trei echipe pe zi, că marina italiană este 
complet gata de acţiune, că nici una din unităţile chemate sub arme în ultimii doi 
ani n-au fost demobilizate, că se desăvârşesc pregătirile de mobilizare pe cale 
individuală, că se procedează la revizuirea reformaţilor. Prezenţa în Italia a 
mareşalului Badoglio dă un caracter de gravitate acestor pregătiri. Mareşalul a fost 
desărcinat, la cererea sa, de împovărătoarea funcţie de vice-rege al Etiopiei, în care 
a fost înlocuit de mareşalul Graziani, unul din ce mai energici şi capabili coloniali 
italieni. Ridicat la rangul de duce de Addis Abeba, mareşalul Badoglio se întorsese 
în Italia, în primul rând cu intenţia să-şi ia o vacanţă, spre a se întrema de oboselile 
unei campanii de opt luni. În realitate însă, de când s-a înapoiat este zilnic absorbit 
de ocupaţiile sale de şef al Marelui Stat Major. 

Desigur, pregătirile militare care se fac şi publicitatea de care sunt înconjurate au 
în bună parte un obiectiv politic, în preajma sesiunii Consiliului şi Adunării Societăţii 
Naţiunilor. Dar ele corespund, în acelaşi timp, unor preocupări mai îndepărtate şi 
mai permanente. Domnul Mussolini îşi dă prea bine seama de prestigiul pe care l-a 
dat Italiei succesul militar şi de avantajele politice pe care o armată puternică şi 
bine înzestrată, i le poate da în viaţa internaţională. Pregăteşte războiul spre a-şi 
asigura pacea de care are nevoie pentru organizarea şi exploatarea imperiului 
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colonial al Italiei, dar, totodată, ţine să fie preparat spre a face faţă cu maximum de 
eficacitate oricărei eventualităţi de conflict pe continent. 

Poporul italian îi urmează pe această cale, în unanimitatea lui. Autoritatea 
şefului Guvernului este azi atât de mare, şi prestigiul său atât de ridicat, încât 
dânsul poate impune orice politică, fără niciun fel de ezitare şi fără nicio 
preocupare de greutăţile economice sau financiare, pe care le-ar putea provoca. 

Viaţa economică şi financiară 
Preocupările de politică internaţională şi străduinţele de organizare a Etiopiei 

au abătut cu totul atenţia publică, ca şi acţiunea guvernamentală, de la orice 
chestiune de ordin economic sau financiar. 

Viaţa economică şi financiară a Italiei se desfăşoară complet în întuneric. 
Nicio statistică autorizată, nicio cifră oficială nu ne permit să ne dăm seama de 
evoluţia ei reală. Discursurile pronunţate la Cameră şi la Senat de domnul Thaon de 
Revel, ministrul Finanţelor, la sfârşitul lui mai, nu ne aduc niciun fel de lumină, în 
această privinţă. Ele se mărginesc la constatări de ordin general cu privire la 
ordinea finanţelor fasciste, la solidaritatea [sic!] monedei, la stabilitatea preţurilor, 
la modicitatea inflaţiei circulaţiei financiare, la menţinerea şi chiar ameliorarea 
balanţei comerciale, în ciuda aplicării sancţiunilor, la rezultatul financiar, considerat 
remarcabil, că războiul etiopian a fost câştigat fără credite sau contribuţii din afară. 

Din această situaţie, comentatorii oficiali ai situaţiei economice trag două 
concluzii principale: 

1) Italia trebuie să-şi revizuirea ordinea economică internă, acceptând 
evoluţia procesului de autarhie economică deja început. 

2) Italia trebuie să-şi revizuiască sistemul său de raporturi comerciale cu 
străinătatea. 

Această ultimă teză va fi interesantă de examinat în momentul ridicării 
sancţiunilor. Pentru moment se susţine că „tratativele de comerţ cu ţările 
sancţionate au fost, de fapt, anulate de iniţiativa sancţionismului. Trebuie, deci, 
considerate ca nule şi, din acest motiv, supuse toate unei revizuiri radicale”. 

În acelaşi sens, directoriul Partidului Naţional Fascist, întrunit la Roma, în 
ziua de 19 mai, a dispus printr-o moţiune că „în toate domeniile producţiei şi 
consumaţiei va fi intensificată lupta pentru emanciparea economică naţională, cu 
excluderea produselor ţărilor sancţioniste, în mod permanent şi irevocabil”. 

Evident, în politica economică practică, problemele nu se pun în mod aşa de 
simplist. Nici autarhia economică nu poate fi realizată complet şi imediat, nici 
tratatele de comerţ nu pot fi considerate nule, ci, mai degrabă, suspendate în 
aplicarea lor, nici produsele sancţioniste nu pot fi boicotate „în mod permanent şi 
irevocabil” de o ţară, care are o vitală nevoie de schimburi active cu străinătate, 
spre a-şi vinde produsele manufacturate şi a-şi procura devize. Dar aceste tendinţe 
sunt necesare de semnalat, în momentul în care – odată cu ridicarea sancţiunilor – 
se va pune chestiunea validităţii tratatelor de comerţ şi acordurilor de plată ale 
Italiei cu ţările sancţioniste. 
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Reţinem, în fine, înainte de a termina acest capitol, o manifestare de ordin 
economic interesantă: şedinţa Comitetului Permanent al grâului, ţinută la 13 iunie 
sub preşedinţia domnului Mussolini. 

Din raportul făcut Comitetului grâului de domnul Rossoni, ministrul 
Agriculturii, rezultă că recolta de cereale din anul curent va fi slabă din cauza 
condiţiilor meteorologice defavorabile: exces de ploi şi inundaţii în Italia nordică şi 
centrală, secetă în Italia meridională şi Sicilia. Recolta de grâu, în special, va fi 
foarte deficitară, faţă de cea din anul precedent, care a ajuns la 77 milioane de 
chintale. Totuşi, ca de obicei, importul de grâu va fi prohibit din partea particularilor. 
El nu va putea avea loc decât pe bază de permise, acordate de Ministerul de Finanţe 
şi de cel de Agricultură, Federaţiei italiene de consorţii agrare, fie că e vorba de 
import definitiv sau în admisiune temporară în vederea reexportării. 

Preţul grâului a fost în fine stabilit la 108 lire chintalul pentru grâul moale şi 
123 lire chintalul pentru cel tare, ceea ce reprezintă un spor de 20-23 la sută faţă de 
preţurile din anul trecut, datorat, în parte, deficienţei recoltei şi, în mare parte, 
desigur, şi scăderii puterii de cumpărare a lirei. 

Manifestările cele mai importante în domeniul economic sunt însă cele care 
au în vedere organizarea administrativă şi economică a Etiopiei. Ele absorb cea mai 
mare parte a activităţii guvernamentale şi interesează în largă măsură opinia 
publică, care rămâne încă puternic impresionată de întinsa publicitate făcută, timp 
de un an, Africii Orientale.  

Organizarea Imperiului  
Consiliul de Miniştri, reunit la 1 iunie a.c., a aprobat proiectul de lege pentru 

organizarea administraţiei din Africa Orientală Italiană, cuprinzând Imperiul 
Etiopiei, Eritreea şi Somalia. 

Africa Orientală, pusă sub conducerea unui guvernator general cu titlul de 
vice-rege şi cu sediul la Addis Abeba, ajutat de un vice-guvernator general şi un şef de 
Stat Major, este împărţită în cinci guvernatorate, din punct de vedere etnic sau religios. 

Cele cinci guverne sunt următoarele: 
1) Guvernul Eritreei, cu capitale Asmara, cuprinzând populaţiile eritree, 

tigrine şi dancale, inclusiv Sultanatul Aussa. 
2) Guvernul Ahmarei, cu capitala Gondar, cuprinzând populaţiile marice de 

pe înaltele platouri abisine, din regiunea Lacului Tsana până la ţinutul Scioa. 
3) Guvernul regiunilor Galla şi Sidamo, cu capitala Gimma, cuprinzând 

populaţiile din Etiopia Occidentală şi Sudică, aparţinând grupurilor 
etnice Galla şi Sidamo, din regiunea lacurilor până la frontiera Sudanului. 

4) Guvernul din Narrar, cu capitala la Narrar, cuprinzând populaţiile 
musulmane din Narrar, Arussi şi Bale. 

5) În fine, Guvernul Somaliei, cu capitala Mogadiscio, cuprinzând toate 
populaţiile somale[ze] din vechea Somalie italiană şi din provincia nou 
dobândită a Ogadenului. 

Guvernele sus-menţionate sunt dotate cu personalitate juridică şi autonomie 
administrativă. Ele sunt conduse şi reprezentate de câte un guvernator, secondat de 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 921

către un secretar general şi de un comandant al trupelor, care se ocupă, respectiv, 
de administraţia civilă şi cea militară, repartizate în direcţii şi servicii tehnice. 

Guvernatoratele sunt împărţite în circumscripţii regionale, numite comisariate, 
care se subdivid la rândul lor în circumscripţii mai mici, numite rezidenţe sau vice-
rezidenţe.  

Toate guvernele lucrează însă sub conducerea Guvernului general al vice-
regelui, care are funcţia de a coordona acţiunea lor, prin directori superiori, pe care-
i are la dispoziţie şi prin două organe consultative: 

a) Consiliul de guvern, compus din cel mai înalţi funcţionari din Africa 
Orientală Italiană, care lucrează sub preşedinţia vice-regelui sau, prin 
delegaţie, a vice-guvernatorului general. 

b) Consulate generale, din care fac parte şase cetăţeni metropolitani, aleşi de 
vice-rege dintre agricultori, comercianţi şi industriaşi şi şase capi sau 
notabili, aleşi tot de acesta, dintre indigeni din Africa Orientală. 

Capitala Addis Abeba are o administraţie specială sub conducerea unui 
guvernator. 

Primii guvernatori au fost aleşi de domnul Mussolini, printre generalii 
comandanţi de armate în timpul companiei din Africa Orientală: mareşalul 
Graziani, întâiul regent şi apoi vice-rege al întregii Etiopii; generalul Guzzoni, 
guvernatorul Eritreei; generalul Pirzio Pireli, al Ahmarei; generalul Santini al 
Somaliei; generalul Nasi, al Narrarului; generalul Galoso, al Gallei şi Sidamului.  

E prea devreme spre a avea o idee limpede despre modalităţile şi perspectivele 
colonizării. E destul să notăm pentru moment tendinţele care reies atât din acţiunea 
locală a mareşalului Graziani, cât şi din măsurile luate de Guvernul metropolei.  

Mareşalul Graziani desfăşoară o multiplă activitate de ordin militar, 
continuând ocupaţia Etiopiei Meridionale, unde se pare că nu întâmpină niciun fel 
de rezistenţă de ordin politic, înregistrând în mod solemn supunerile notabililor şi 
şefilor etiopieni, care prestează jurământ de credinţă Italiei şi declară că nu vor 
cunoaşte nicio altă autoritate; de ordin administrativ şi poliţienesc, numind 
funcţionari, restabilind peste tot autoritatea, confiscând arme, decretând zilnic 
măsuri privitoare la poliţie sau la menţinerea ordinii; de ordin economic, 
deschizând sucursale ale Băncii Italiei, fixând preţuri maximale la chirii sau la 
alimente, prohibind exportul valutelor, etc. Lozinca lui este să impună legea 
Romei, urmând „calea generozităţii şi a forţei”. 

Domnul Mussolini sprijină acţiunea de organizare a Etiopiei cu aceeaşi 
energie şi cu aceleaşi mijloace puternice, cu care a condus acţiunea militară: Un 
vast program de lucrări publice a fost deja întocmit, care comportă construcţia a 
2 800 de kilometri de şosele în valoare de un miliard şi jumătate de lire. Ultimul 
Consiliu de Miniştri, la 30 mai, a şi aprobat în acest scop un prim credit de 100 de 
milioane de lire. O mie de ingineri, 30 000 de lucrători italieni şi 70 000 de indigeni 
vor fi folosiţi pentru realizarea acestui program. 

Serviciile de sănătate se organizează sub conducerea generalului Andruzzi, 
după directivele celebrului specialist în boli tropicale, dr. Aldo Castellani. Comisii 
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speciale examinează, sub direcţia Ministerului Coloniilor, toate posibilităţile 
economice ale imperiului. Administraţia colonială este, în fine, sporită cu mai 
multe sute de unităţi, dându-se preferinţă foştilor combatanţi, cărora li se rezervă 
trei pătrimi din locurile disponibile. 

Politica externă 
În cele patru săptămâni, care fac obiectul prezentului raport, politica externă a 

Italiei a fost dominată aproape exclusiv de acţiunea pentru ridicarea sancţiunilor şi 
de chestiunea recunoaşterii internaţionale a Imperiului Etiopiei. 

Pe cale de consecinţă, şeful Guvernului a rămas credincios, în tot acest timp, 
metodei sale de abţinere de la orice participare la afacerile europene. Din această 
cauză, evenimentele internaţionale din ultima lună au fost urmărite în mod pasiv: 
călătoria domnului Beck la Belgrad, reuniunea şefilor de stat ai Micii Înţelegeri la 
Bucureşti, chiar situaţia din Franţa au trezit – cel puţin în aparenţă – puţin interes şi 
n-au provocat niciun fel de reacţie. Sancţiunile nefiind ridicate, domnul Mussolini 
a decis să nu trimită delegaţi, nici la Montreux, la Conferinţa Strâmtorilor, deşi 
înainte de schimbarea datei de convocare a Consiliului şi Adunării, Palatul Chigi 
promisese parte să ia la lucrările Conferinţei, rezervându-şi numai punctul de 
vedere asupra fondului. Singură, călătoria în Italia a cancelarului Schuschnigg face 
excepţie de la această politică de necolaborare în Europa. 

În schimb, diplomaţia italiană a fost foarte activă în tot acest interval de timp 
la Berlin, în statele Americii Latine şi, îndeosebi, la Londra, cu rezultate care se 
anunţă satisfăcătoare pentru politica internaţională a Italiei. 

Numirea domnilor Ciano şi Bastianini la Ministerul de Externe nu ne dau 
până în prezent niciun fel de indicaţie nouă asupra politicii externe a Italiei. Pentru 
moment, abia şi-au luat posturile în primire şi abia au început a lua cu şefii de 
misiune un contract, care are, îndeosebi, un caracter protocolar. 

În această situaţie, comentariile asupra politicii externe a Italiei sunt 
alimentate, în special, de interviul dat de domnul Mussolini, la sfârşitul lui mai, 
redactorului diplomatic al lui „Daily Telegraph”, domnul Gordon Lennox, unul din 
prietenii şi confidenţii domnului Eden. 

Declaraţiile domnului Mussolini către „Daily Telegraph” 
Interviul acordat de Duce domnului Gordon Lennox depăşeşte cadrul 

ziaristic. Încă de la început a fost considerat ca un eveniment politic şi, de fapt, este 
la originea – politică şi cronologică – [a] acţiunii de conciliere, între Anglia şi 
Italia, iniţiată de domnul Mussolini, după proclamarea Imperiului. 

Laitmotivul declaraţiilor Ducelui este dorinţa sa de pace. 
Grija colonizării Imperiului va absorbi Italia timp de mai multe zeci de ani, 

căci Imperiul este extrem de întins şi totul este de făcut. Micile state mediteraneene 
n-au să se teamă de absolut nimic din partea Italiei, care are cu Grecia şi Turcia, 
tratate de amiciţie, pe care înţelege să le respecte. Politica italiană în Albania e 
absolut clară. Singurul ei obiectiv este menţinerea şi respectarea independenţei 
acestui mic stat, care timp de secole a fost prieten cu Italia. 
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Poporul italian nu este, de altfel, înclinat spre ură. Chiar faptul interviului dat 
lui „Daily Telegraph” e o dovadă în acest sens, căci ziarul a fost unul din cele mai 
nedrepte şi mai ostile cauzei italiene şi, cu acest prilej, domnul Mussolini dă o serie 
de asigurări publice Angliei: 

Se va găsi o soluţie tolerantă şi moderată pentru problema raporturilor 
comerciale ale Imperiului cu statele străine. 

În situaţia „nouă şi irevocabilă”, care s-a creat, ar fi folositoare conversaţii 
spre a armoniza interesele economice ale Franţei şi Angliei cu cele italiene şi 
pentru a discuta toate celelalte chestiuni utile „spre a stabili cele mai amicale 
raporturi între cele trei puteri”. 

Interesele Marii Britanii, în ce priveşte apele Lacului Tana, vor fi strict 
respectate. 

Italia nu are nevoie de o armată neagră în Africa sau în Europa. Ea poate 
mobiliza 37 clase [sic!], ceea ce înseamnă opt milioane de soldaţi. Nu se vede 
niciun motiv care ar face necesară o cursă a armamentelor în Africa. 

Garnizoanele din Libia sunt mai puţin mari decât se crede. Ele nu vor fi 
retrase până ce situaţia în Mediterana nu se va fi ameliorat. Dar toate aceste trupe 
vor fi rechemate în Italia îndată ce se vor retrage navele britanice. 

O apropriere anglo-italiană este nu numai de dorit, dar necesară. În ce-l 
priveşte, domnul Mussolini va face tot ce-i stă în putinţă spre a o realiza. De altfel, 
relaţiile între autorităţile engleze şi italiene în Africa au fost întotdeauna corecte. 

Însă, toate acestea fiind spuse, câtă vreme durează încă sancţiunile, Italia nu 
poate lua şi nu va lua nicio iniţiativă politică, cu privire la un acord mediteranean. 
Când vor fi ridicate, ea va examina însă această problemă cu dorinţa de a ajunge la 
o înţelegere şi într-un spirit de colaborare şi de pace. 

De asemenea, în ce priveşte Liga Naţiunilor, domnul Mussolini crede că „ea 
poate continua să existe, dacă se va reforma”. Dar dacă sancţiunile se vor menţine, 
problema de a rămâne în Ligă sau de a o părăsi se va prezenta pentru Italia în 
formă urgentă. În schimb, ridicarea sancţiunilor va produce o îmbunătăţire generală 
a situaţiei şi va deschide perspective favorabile stabilizării şi colaborării în Europa. 

În fine, şeful Guvernului Italian încheie declaraţiile sale, afirmând că: „Italia 
fascistă doreşte pacea şi va face tot ce stă în puterea ei spre a o menţine. Războiul 
în Europa ar fi catastrofa Europei”. 

Precum se vede, interviul domnului Mussolini nu conţine o singură menţiune 
despre Europa Centrală şi Orientală sau Sud-Orientală. Faţă de Societatea 
Naţiunilor el apare de o extremă rezervă. Franţa apare ca o cantitate neglijabilă. 
Asigurările date privesc toată Anglia, dar se referă la acorduri viitoare, de discutat 
într-un spirit de înţelegere şi sunt condiţionate „sine qua non” de revocarea 
sancţiunilor. Chestiunea recunoaşterii Imperiului nu este pusă decât implicit prin 
afirmaţia că noua situaţie creată este „irevocabilă”. 

Abile şi oportune, declaraţiile domnului Mussolini au făcut o considerabilă 
impresie la Londra, ca şi la Roma. Ele au fost punctul de plecare al acţiunii 
diplomatice continue şi tenace a domnului Grandi la Foreign Office. Căutând şi 
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izbutind să facă pacea cu adversarul său cel mai puternic şi mai important, care 
luase iniţiativa şi conducerea acţiunii de siguranţă colectivă, domnul Mussolini 
mergea drept la scop şi rezolva, printr-un singur acord, problema sancţiunilor, care 
a dominat toată politica italiană în ultimele zece luni. 

Revocarea sancţiunilor  
În tot cursul ultimei luni, diplomaţia italiană s-a arătat extrem de tenace în 

acţiunea sa pentru ridicarea sancţiunilor. Ea a obţinut rezultate positive, îndeosebi, 
în America Latină: la ultima sesiune a Consiliului Societăţii Naţiunilor, Chile a 
făcut propunerea să se examineze chestiunea ridicării sancţiunilor. Ecuadorul a 
declarat că nu le va aplica, la 26 mai, Guatemala a comunicat Secretariatului că se 
retrage din Ligă, la 27 mai, Uruguay s-a pronunţat contra sancţiunilor, în fine quasi 
totalitatea statelor din America Latină erau dobândite pentru această concepţie, şi, 
în ajunul Conferinţei panamericane, o mişcare generală de dezafecţiune faţă de 
Societatea Naţiunilor începea în toată America de Sud, mergând pentru unele state 
până la hotărârea de a părăsi Liga, în caz de menţinere a sancţiunilor. 

Un proces identic se produce faţă de sancţiuni printre o bună parte a statelor 
europene. În primele zile ale lui iunie, ambasadorul Marii Britanii la Roma nu mai 
ascundea nimănui convingerea sa că sancţiunile vor fi ridicate. Cercurile 
diplomatice sovietice se declarau în principiu pentru sancţiuni, pe care le 
considerau că trebuie aplicate până la consecinţele lor extreme, dar cu îndoita 
condiţie că trebuie aplicate tuturor agresorilor – deci şi Germaniei – şi că Anglia 
trebuie să ia această iniţiativă, ceea ce făcea platonică această rigoare principială. 
Statele nordice ale Europei – deşi partizane convinse ale securităţii colective – se 
orientau în acelaşi sens ca Marea Britanie. 

Singură, diplomaţia franceză, lipsită de orice îndrumare de la Guvernul său, 
se menţinea într-o pasivitate completă. În asemenea condiţii, în ultimele zile, 
Palatul Chigi îşi manifesta quasi-certitudinea că sancţiunile vor fi ridicate în 
viitoarea sesiune a Consiliului şi Adunării Societăţii Naţiunilor. Discursul 
domnului Neville Chamberlain la „Clubul 1900”, primit cu o extremă căldură şi cu 
elogii superlative de presa italiană, venea să confirme această credinţă. Hotărârea 
concretă a Guvernului englez de a ridica sancţiunile şi, mai mult decât atât, de a lua 
iniţiativa acestei măsuri dovedea că Guvernul britanic, printr-o evoluţie care a 
surprins în primul rând pe italieni, s-a hotărât să răspundă afirmativ la interviul 
domnului Mussolini, să se adapteze la realitatea faptelor dobândite şi să reîncepă 
cu Italia o politică de cooperare. 

Se mai punea chestiunea cu ce condiţie, cu ce procedură, din a cui iniţiativă şi 
cu ce motivare se va face ridicarea sancţiunilor. 

Italienii refuză să accepte orice „târguială” în ce priveşte ridicarea 
sancţiunilor. În schimbul ei, statele Ligii obţin numai preţul viitor şi nedeterminat 
al unei promisiuni vagi de colaborare europeană. Nimic mai mult. Palatul Veneţia 
şi Palatul Chigi au arătat la timpul său că cel mult ar fi dispuse la unele concesiuni 
formale, fără a preciza însă în ce ar consta. Acestea ar putea – întrucât Italia nu va 
trimite delegaţi la Geneva – să ia aspectul unui memoriu, care ar repeta argumentele 
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italiene deja cunoscute, în privinţa agresiunii din Etiopia şi care ar putea furniza 
Ligii o motivare formală în chestiunea sancţiunilor şi recunoaşterii Imperiului. 

În ce priveşte procedura, punctul de vedere italian a variat. La început, 
Palatul Chigi ar fi preferat o decizie colectivă a Consiliului. Ulterior, după 
convocarea Adunării, în urma iniţiativei argentiniene, Ministerul de Externe şi-a 
exprimat preferinţa pentru competenţa Comitetului de 18, cu motivarea că 
sancţiunile au fost aplicate individual de fiecare stat. 

Faptul că există deja o iniţiativă chiliană, că Guvernul englez s-a declarat 
partizan al suprimării sancţiunilor şi că sentimentul general este în acest sens, ia 
însă mult din importanţa chestiunii de procedură. Ridicarea sancţiunilor, în 
concepţia italiană, trebuie să fie bazată pe motivarea că sancţiunile nu pot avea 
caracter represiv. Ele au fost destinate să constrângă pe italieni la încetarea 
ostilităţilor. Acestea fiind încetate în fapt, sancţiunile nu mai pot fi aplicate, căci ar 
avea caracterul unei pedepse. N-ar fi niciun motiv, în acest caz, ca sancţiunile să nu 
fie menţinute în mod indefinit contra Italiei, ceea ce ar fi o concluzie imposibilă din 
punct de vedere juridic şi politic. 

În concepţia britanică – cel puţin aşa cum o expune Sir Eric Drummond – nu 
este nevoie nici măcar de o asemenea interpretare a art. 16 din pact. Ar fi chiar 
preferabil ca acesta să fie rezervat. Motivarea s-ar putea face în speţă, întrucât toate 
declaraţiile guvernelor sancţioniste la Geneva sunt în sensul că sancţiunile au drept 
obiect încetarea ostilităţilor. Pacea fiind restabilită în fapt, indiferent de alte 
consideraţii, este cazul ca sancţiunile să înceteze.  

Evident, o asemenea distincţie nu e lipsită de temei din punct de vedere 
juridic, dar în practică importanţa ei este minimă, căci este inevitabil ca precedentul 
italian să fie invocat în viitor pentru interpretarea articolului 16 din pact, în cazul 
când acest articol se va menţine sub forma lui actuală. 

Chestiunea revocării sancţiunilor va pune, în fine, problema raporturilor 
comerciale viitoare ale Italiei cu statele sancţioniste. În ciuda celor arătate în partea 
economică a acestui raport, nu pare probabil ca Italia să considere anulate prin 
faptul sancţiunilor, convenţiile ei comerciale şi de plăţi cu statele sancţioniste. Deşi 
la Palatul Chigi se păstrează complet tăcerea asupra acestui punct, pare mai 
degrabă ca italienii să considere zisele acorduri numai suspendate şi să le repună în 
vigoare, însă cu rezerva că sancţiunile au creat Italiei condiţii economice noi, care 
vor face necesare negocieri în vederea modificării tratatelor comerciale şi 
convenţiilor de clearing. A proceda într-un alt fel ar însemna pentru Italia să continue, 
prin faptul ei, un război economic, a cărui încetare o reclamă de atâta vreme, cu 
atâta tenacitate. 

Cu prilejul ridicării sancţiunilor ar trebui însă pus cel puţin principiul 
menţinerii statu-quo-ului al tratatelor de comerţ anterioare sancţiunilor, sub forma 
unei decizii colective, căci într-altfel s-ar deschide posibilitatea unor discriminări 
între diferitele state sancţioniste, cele mai puternice înţelegându-se cu Italia, cele 
mai slabe rămânând – sub pretext de represalii antisancţioniste – la discreţia acesteia. 
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Recunoaşterea Imperiului 
Precum am arătat în raportul nostru lunar precedent, domnul Mussolini a 

ţinut să creeze prin proclamarea Imperiului un fapt împlinit. Deşi i s-a sugerat de 
unii din juriştii consultaţi să se mulţumească cu posesiunea Etiopiei, amânând 
soluţia formală şi juridică – spre a evita dificultăţi internaţionale –, la 9 mai a 
proclamat Imperiul italian al Etiopiei, pe care, ulterior, l-a încorporat Italiei, în 
urma aprobării Marelui Consiliu Fascist, Consiliului de Miniştri şi ratificării 
Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

Faptul a devenit, deci – şi în ideea domnului Mussolini a fost şi este – irevocabil. 
Justificarea lui juridică este aşa-numita „debellatio”, dispariţia completă a 

unei suveranităţi şi înlocuirea ei printr-o suveranitate nouă. 
Deşi enumerată de autori printre formele de stabilire a suveranităţii, ea este 

considerată ca cea mai primitivă şi nelegitimă modalitate a dispariţiei şi creării unui 
stat. În orice caz vine în contradicţie cu noile doctrine de drept internaţional, 
dezvoltate după războiul mondial, pe baza sau în sensul Pactului Societăţii 
Naţiunilor. 

Într-adevăr, prin art. 10 al Pactului, membrii Societăţii Naţiunilor se obligă să 
respecte şi să menţină, contra oricărei agresiuni exterioare, integritatea teritorială şi 
independenţa politică prezentă a tuturor membrilor Societăţii. 

Prin Pactul Briand-Kellogg, statele semnatare declară solemn că condamnă 
recursul la război pentru regularea diferendelor internaţionale şi renunţă la război 
ca instrument de politică naţională în relaţiile lor reciproce. Pe această bază s-a 
dezvoltat doctrina americană al lui Stimson, pentru nerecunoaşterea situaţiilor 
dobândite prin forţă, pe care Departamentul de Stat a aplicat-o în cazul Manciuko-ului 
şi pe care o va aplica, probabil, în cazul Etiopiei. 

În fine, prin art. 2 al Tratatului de neagresiune şi conciliere de la Rio, din 10 
octombrie 1933, semnat până în prezent de 14 state ale Americii Spaniole, de 
Brazilia, de Statele Unite ale Americii, de Mica Înţelegere şi de Italia, care însă nu 
l-a ratificat până astăzi, ţările semnatare declară că nu vor recunoaşte niciun 
reglement teritorial, dacă nu este obţinut prin mijloace pacifice şi nici validitatea 
ocupaţiei sau dobândirii de teritorii operate prin forţa armelor. 

Pusă, deci, pe terenul juridic al principiilor, faţă de atâtea texte internaţionale, 
toate semnate de Italia, chestiunea recunoaşterii Imperiului italian în Etiopia apare 
insolubilă, fără o răsturnare completă a constatărilor de fapt făcute şi a concluziilor 
juridice puse la Geneva, timp de 10 luni de statele membre ale Ligii. 

Italienii înşişi şi-au dat seama de această situaţie şi au considerat mereu în 
ultimele săptămâni că, dacă revocarea sancţiunilor este o chestiune urgentă, 
recunoaşterea Imperiului poate fi lăsată pentru un al doilea timp. În această situaţie, 
nimeni, nici chiar Austria nu a recunoscut situaţia creată în Etiopia. Într-adevăr, 
informaţia bazată pe un comunicat italian oficios, în jurul lui 20 mai, că Austria ar 
fi recunoscut Imperiul, nu corespunde realităţii. Guvernul austriac s-a mărginit – şi 
este singurul până în prezent – a acuza recepţia de notificarea italiană relativă la 
proclamarea Imperiului. 
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Convingerea Palatului Chigi era că pe cale incidentă şi bilaterală, cu prilejul, 
spre pildă, a prezentării scrisorilor de creanţă a diferiţi şefi de misiune sau a diferite 
chestiuni politice şi economice, se va putea rezolva implicit chestiunea recunoaşterii. 
Iniţiativa Argentinei de a cere convocarea Adunării extraordinare a Societăţii 
Naţiunilor, spre a examina chestiunea sancţiunilor şi anexiunea Etiopiei a răsturnat 
însă complet aceste prevederi şi a surprins în modul cel mai neplăcut cercurile 
politice romane. 

Guvernul din Buenos Aires justifica iniţiativa sa cu dorinţa de a salvgarda 
principiile fundamentale ale Pactului Societăţii Naţiunilor, cu convingerea că este 
necesar să se reafirme principiul egalităţii statelor membre ale Ligii, dându-li-se 
tuturor posibilitatea să examineze problemele puse de conflictul italo-etiopian în 
sânul Adunării, în fine, cu consideraţia că chestiunea trebuie examinată în lumina 
art. 10 şi a celorlalte articole ale Pactului, care concordă cu tradiţiile şi principiile 
panamericanismului, care şi-au găsit recent încă expresia în declaraţii şi documente 
internaţionale, aluzie limpede la Tratatul Saavedra Lamas. 

Iniţiativa argentiniană punea, deci, categoric chestiunea pe terenul pe care era 
insolubilă, pe terenul principiilor, atunci când Italia şi alte state europene căutau să 
amâne problema şi s-o lase în aşteptarea unei soluţii, pe terenul politic. În acelaşi 
timp, prin modul cum Argentina îşi prezenta cererea, crea riscul unei decizii de 
nerecunoaştere colectivă din partea Adunării. 

Diplomaţia argentiniană a căutat să explice la Roma că iniţiativa domnului 
Saavedra Lamas nu porneşte dintr-un sentiment de ostilitate [la adresa] Italiei. 
Dimpotrivă, Argentina e favorabilă ridicării sancţiunilor; dar, legată de Pactul 
Saavedra Lamas, nu poate infirma – în ajunul Conferinţei panamericane, care 
trebuie să aibă loc peste câteva săptămâni la Buenos Aires – înseşi bazele pe care 
stă regimul de securitate continentală panamericană. De asemenea, credincioasă 
Societăţii Naţiunilor, având în vedere tendinţa generală de secesiune faţă de Ligă a 
statelor Americii Latine, a considerat necesar să ia această iniţiativă, conform 
căreia Geneva să poată face o nouă afirmare a principiilor sale. 

Sesiunea Consiliului fiind amânată pentru 26 iunie, şi convocarea Adunării 
hotărâtă pentru 30 iunie, Guvernul argentinian pare însuşi perplex faţă de efectele 
iniţiativei sale şi caută o soluţie dilatorie, care să-i permită să salveze principiile în 
formă, fără a pune în fond problema nerecunoaşterii Imperiului, aşa cum ar 
impune-o art. 10 din pact sau art. 2 din Tratatul Saavedra Lamas. 

Într-o întrevedere cu domnul Mussolini şi mai multe întrevederi la Palatul 
Chigi, domnul Cantillo, ambasadorul Argentinei la Roma, însărcinat de rândul 
acesta să reprezinte Guvernul său la Geneva, a sugerat ca Italia – deşi nu trimite 
delegaţi la Geneva – să adreseze Secretariatului General sau preşedintelui Adunării 
un memoriu, în care ar expune teza sa, arătând pentru ce războiul din Africa 
Orientală nu poate fi considerat ca o agresiune, invocând consimţământul populaţiei la 
ocupaţia italiană etc. Spre a studia situaţia creată s-ar numi o comisie, căreia i s-ar 
da mai multe luni spre a-şi depune raportul. Adunarea, convocată spre a examina 
cererea Argentinei, s-ar separa astfel fără a statua asupra ei, în tot cazul fără a lua o 
decizie colectivă de nerecunoaştere. 
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Preocupat de aceeaşi temere a unei decizii colective de nerecunoaştere, care 
ar cauza o nouă tensiune între Ligă şi Italia, ambasadorul Marii Britanii, Sir Eric 
Drummond, preconizează o altă soluţie, care pare mai puţin contradictorie. Fără a 
pronunţa cuvântul mandat, printr-o declaraţie adresată Ligii, unde Italia nu va 
trimite delegaţi la 26 şi 30 iunie, domnul Mussolini va arăta că, în fapt, în Etiopia, 
Italia va executa toate obligaţiile, pe care art. 22 şi 23 din Pactul Societăţii 
Naţiunilor le pune în sarcina puterilor mandatare: va îngriji de bunăstarea populaţiei, va 
combate alcoolismul, va suprima sclavia, se va abţine de a recruta trupe indigene, 
va introduce un regim de libertate a comerţului internaţional. Pentru rest, procedura 
de urmat ar fi cea preconizată de ambasadorul Argentinei. 

Această sugestie, pe care Sir Eric Drummond a făcut-o domnului Suvici, 
acum câteva zile, a găsit o urmare. Noul ministru de Externe a pus în studiu un 
memoriu sau o notă – caracterul său nu este încă bine precizat – care va conţine o 
expunere completă a punctului de vedere italian, de la începutul conflictului italo-
etiopian până astăzi şi care va face menţiune că Italia va ţine seama de dispoziţiile 
articolelor sus-menţionate din Convenţie. Mai mult decât atât, Italia îşi ia obligaţia 
de a pune în curent Societatea Naţiunilor, în mod periodic, cu progresele şi 
îmbunătăţirile realizate în Etiopia. Nota va preciza, în fine, dorinţa Italiei de a se 
întoarce la o politică de colaborare europeană. 

Politica de necolaborare europeană  
Chestia sancţiunilor complete şi chestia recunoaşterii parţiale se îndrumă, 

deci, spre o soluţie satisfăcătoare pentru Italia. În aşteptare însă, aceasta se menţine 
în atitudinea ei de rezervă de până acum, în toate problemele europene. 

Italia nu va participa la Conferinţa de la Montreux, deşi făgăduise să o facă, 
la o epocă în care sesiunea Consiliului nu se amânase încă pentru 26 iunie. Nu este 
însă exclus, ca Italia să trimită delegaţi la Montreux, dacă după un prim schimb de 
vedere între 22 şi 26 iunie, Conferinţa îşi amână lucrările până după revocarea 
sancţiunilor. Ambasadorul Turciei la Roma a pus chestiunea sub această formă la 
Palatul Chigi, iar domnul Ciano, în prima întrevedere ce am avut cu dânsul, la 18 
iunie, mi-a afirmat că, într-o asemenea ipoteză, este posibil ca Italia să participe la 
Conferinţă. 

Vizita domnului Beck la Belgrad a trezit la Roma un interes foarte redus. Ea 
a fost considerată mai degrabă ca un insucces. A existat temerea la un moment dat 
că, în urma acestei vizite, Iugoslavia şi-ar putea lua angajamente mai precise faţă 
de Germania, dar, în momentul de faţă, la Palatul Chigi există convingerea că 
bazele politicii externe iugoslave rămân neschimbate. 

Nici Conferinţa şefilor de state ai Micii Înţelegeri de la Bucureşti, deşi 
urmărită în realitate cu mult interes, n-a fost în aparenţă obiectul unei atenţii 
deosebite. În timpul conferinţei, presa italiană s-a mărginit a publica despre 
desfăşurarea ei, informaţii sumare, abţinându-se de la orice comentarii. Singur, 
ziarul „Messaggero” în cele două zile care au precedat conferinţa, a publicat două 
reportaje din Bucureşti, al căror conţinut a fost raportat la timp de serviciul nostru 
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de presă şi a căror tendinţă era să pună în relief pretinsele divergenţe între statele 
Micii Înţelegeri. 

După ce timp de mai multe luni, ulterior acordului Mussolini-Laval din 7 
ianuarie 1935, raporturile dintre Italia şi Mica Înţelegere au cunoscut o ameliorare 
reală, în timpul conflictului italo-etiopian – deşi ele au fost în aparenţă corecte – 
politica italiană a avut tendinţa să speculeze cele mai neînsemnate aparenţe de 
divergenţă între statele Micii Înţelegeri. Această stare de spirit se menţine şi astăzi. 
Acţiunea diplomatică a Franţei la Roma, în tot timpul conflictului din Africa 
Orientală, nu a fost preocupată, un singur moment, de a menaja viitorul în bazinul 
dunărean. După lichidarea conflictului italo-etiopian la Geneva, acţiunea de 
apropiere între Italia şi Mica Înţelegere va trebui reluată de la capăt, în atmosfera 
mai puţin prielnică, creată de toate ocaziile pierdute la Roma, de diplomaţia 
franceză. E prematur să se facă, în momentul de faţă vreo prevedere raţională 
asupra politicii viitoare a Italiei în bazinul dunărean. Ea va depinde, desigur, în 
foarte mare parte, de orientarea raporturilor dintre Italia şi Germania. Dar iniţiativa 
ridicării sancţiunilor luată de Cabinetul britanic, dezamăgirea din ce în ce mai mare 
a Londrei faţă de atitudinea Germaniei, normalizarea probabilă a raporturilor 
anglo-italiene, îngăduie speranţa că acţiunea de apropiere dintre Roma şi Berlin nu 
va mai fi susceptibilă de noi dezvoltări. 

Vizita cancelarului Schusschnigg în Italia nu pare a fi adus în această privinţă 
o schimbare radicală a situaţiei. 

Vizita cancelarului austriac în Italia  
Întâlnirea de la Forli, între domnii Mussolini şi Schusschnigg, în prezenţa 

subsecretarului de Stat domnul Suvici, s-a petrecut în cel mai strict secret. 
Informaţiile din izvor italian au fost foarte rezervate; cele din izvor austriac 
inexistente. În afară de obişnuitele şi aproape stereotipele declaraţii referitoare la 
ameliorarea situaţiei interne a Austriei, la Restaurarea Habsburgilor şi la fidelitatea 
Austriei faţă de Protocoalele de la Roma, trei par a fi fost obiectele principale ale 
conversaţiei dintre şeful Guvernului italian şi cancelarul austriac: 

a) Punerea în practică a serviciului militar obligatoriu şi posibilităţile de 
cooperare militară austruo-italiană, căci existenţa unei înţelegeri de State 
Majore între cele două ţări mi se pare imposibil de pus la îndoială. 

b) Situaţia politică internă creată de ruptura dintre domnul Schuschnigg şi 
Prinţul Starhemberg. După informaţiile italiene – şi cele austriece 
abundă în acest sens – cancelarul a afirmat domnului Mussolini că are 
încredere absolută în loialitatea Prinţului Starhemberg. În tot cazul, 
apare sigur că Ducele a dat sfaturi de moderaţie şefului Heimwehr-ului 
şi a asigurat de sprijinul său pe cancelar, dându-şi asentimentul la 
tentativele acestuia de a lărgi bazele politicii interne a Austriei, prin 
încorporarea în Frontul Patriotic a elementelor de stânga ale vechii 
politici de partid austriece. 
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c) În fine, raporturile dintre domnul Schuschnigg şi domnul von Papen au 
fost expuse de cancelar domnului Mussolini. Conversaţiile avute de 
cancelar cu ministrul Reich-ului au dus – după constatarea aceluia – la o 
destindere reală şi chiar la o încetinire a propagandei naziste în Austria. 
Zvonul public la Roma a mers până la a afirma că o întâlnire va avea loc 
între Führer şi cancelarul austriac. Impresia, pe care a dau cercurile 
oficiale italiene este însă că, dacă s-au discutat posibilităţile unei 
înţelegeri austro-germane, nu s-a ajuns la nicio decizie concretă cu 
privire la un modus vivendi între Italia, Germania şi Austria. Fără a fi, în 
principiu, exclus, acesta depinde, în bună, parte de orientarea politicii 
italiene, după hotărârile ce se vor lua la Geneva, la 26 şi 30 iunie. 

Raporturile Italiei cu marile puteri occidentale  
Preocupările pre- şi postelectorale din Franţa şi constituirea Guvernului Blum 

au paralizat complet orice acţiune diplomatică franceză la Roma, în cursul 
ultimelor săptămâni. 

În afară de unele demersuri de detaliu, ca spre pildă intervenţia pentru a se 
reveni asupra expulzării Monseniorului Jarosseau din Etiopia sau spre a se 
normaliza traficul căii ferate Djibouti–Addis Abeba, Palatul Farnese s-a obţinut de 
la orice acţiune diplomatică la Roma. 

Cu promptitudinea lor de reacţie, italienii constată că o schimbare 
fundamentală s-a produs în relaţiile dintre Londra şi Paris, că Guvernul englez ezită 
să trimită pe ministrul său de Externe la Paris spre a lua contact cu colegul său 
francez, că până azi Franţa a servit de intermediar între Londra şi Roma, care, în 
prezent însă, discută şi se înţeleg direct, că în momentul când italofilul Sir Samuel 
Hoare a intrat în Guvernul englez, postul de ministru de Externe al Franţei este 
ocupat de domnul Delbos, care a criticat sever în decembrie trecut politica italiană 
a domnului Laval, provocând, prin discursul său, căderea acestuia. 

Zvonurile despre devalorizarea francului, dificultăţile de tezaur ale Franţei, 
greva braţelor încrucişate şi ocuparea fabricilor, care au coincis cu formarea 
guvernului Blum – şi de care Statul Major italian a luat şi el act – contribuie să 
creeze asupra Franţei un complex de impresii defavorabile, care nu corespund, 
desigur, decât în parte realităţilor obiective, dar care nu au rămas şi nu vor rămâne 
fără influenţă asupra politicii franceze a Italiei. 

Domnul Mussolini ca şi Palatul Chigi continuă să afirme că Italia rămâne faţă 
de Franţa, pe baza acordului din 7 Ianuarie 1935. Dar, totdodată, se constată că, în 
fapt, Franţa nu mai are putinţa de a aduce nicio contribuţie efectivă la partea 
europeană a acestui acord relativă la independenţa Austriei. 

Doctrina franceză a păcii indivizibile pare grav atinsă de ocuparea şi 
fortificarea zonei renane, care va zădărnici sau îngreuna jocul alianţelor orientale 
ale Franţei. 
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Declaraţia noului guvern francez, că Franţa rămâne credincioasă securităţii 
colective pare cercurilor romane mai mult ca o afirmaţie doctrinală, care nu mai 
este susceptibilă de dezvoltări practice. 

În fine, frontul de la Stresa a încetat de a mai apărea ca o realitate. El era un 
front antigerman. Astăzi, după trimiterea chestionarului britanic la Berlin, după 
acceptarea domnului Flandin de a negocia cu Germania, prin contra propunerilor 
făcute, după ameliorarea în timpul conflictului italo-etiopian a relaţiilor italo-
germane, nici Roma, nici Londra nu mai par dispuse a reface frontul de la Stresa, 
aşa cum era conceput în Aprilie 1935. 

Într-un cuvânt, Franţa apare astăzi la Roma, ca un element secundar în 
politica internaţională. Presa italiană ea însăşi nu ezită de a face această constatare. 

De aici graba cu care domnul Mussolini a căutat contactul cu Londra. 
Cabinetul britanic, cu facultatea de repede adaptare la realitate, care caracterizează 
psihologia politică engleză, s-a grăbit să folosească iniţiativa italiană de apropiere. 
Drumul parcurs într-o lună, de la interviul domnului Mussolini în „Daily 
Telegraph” până la discursul din 18 iunie al domnului Eden la Camera Comunelor, 
în care ministrul englez anunţă că Marea Britanie va lua iniţiativa revocării 
sancţiunilor, este considerabil. Promptitudinea reacţiei engleze a întrecut chiar 
aşteptările italiene, cele mai optimiste, căci au fost unele momente – călătoria 
Negusului la Gibraltar, şi apoi la Londra, primele conversaţii ale domnului Grandi 
la Foreign Office, etc. – când cercurile oficiale italiene erau încă foarte sceptice în 
privinţa unei soluţii grabnice. 

Dacă evoluţia politicii britanice a fost atât de repede, lucrul se datorează, în 
bună parte, situaţiei din Franţa şi temerilor engleze de o apropriere italo-germană. 
Partea din discursul domnului Eden din 18 curent, relativă la Germania, a produs la 
Roma impresia că acţiunea de apropiere între Germania şi Italia se va opri la 
punctul unde se află astăzi. 

În ultima lună, nu s-ar putea afirma că acţiunea de apropriere de Berlin a 
Romei a făcut progrese. Deşi toată presa italiană a avut în acest răstimp o atitudine 
favorabilă Reich-ului, deşi Ministerul Presei şi Propagandei a confiscat, spre pildă, 
ziarul „Gazzetta del Popolo”, care publicase un lung articol despre revizionismul 
german, deşi oficiosul Palatului Chigi, sub semnătura domnului Virginio Gayda, a 
publicat de curând, fără niciun motiv real, un editorial plin de gratitudine pentru 
atitudinea Germaniei, cercurile oficiale italiene, dimpotrivă, lăsau să se înţeleagă că 
Italia nu are motive speciale de recunoştinţă faţă de Germania. E drept că, în timpul 
sancţiunilor, Reich-ul a făcut servicii reale Italiei. Dar nu le-a făcut gratuit. Dimpotrivă, 
a ridicat preţul facturilor şi a cerut plata în numerar. Din această cauză există între 
cele două ţări numeroase dificultăţi de plată, care fac obiectul negocierilor italo-
germane în curs, actualmente, la Roma. 

Politica italiană faţă de Berlin continuă să rămână, ceea ce a fost în ultimele 
luni: la politique du pire. Dar iniţiativa engleză de a cere ridicarea sancţiunilor, 
atmosfera ameliorată pe care o va crea, desigur, sesiunea Consiliului şi [a] Adunării 
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la Geneva, şi graţie căreia şi politica franceză va găsi răgazul să-şi rectifice 
poziţiile, interesele vitale ale Italiei în Europa Centrală şi nevoia ei de pace în 
Etiopia şi în Mediterană, vor stăvili, după toate probabilităţile, acţiunea de 
apropiere italo-germană şi vor împiedica divizarea Europei în două tabere ostile. 

Acestea sunt, cel puţin, primele impresii pe care le dă la Roma noua situaţie 
internaţională. 

Primiţi vă rog, domnule ministru, încredinţarea celei mai înalte consideraţii.  

Lugoşianu 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 8, f. 139–176 

629 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 222-3, din 21 iunie 1936 
Înreg. la nr. 35 364, din 21 iunie 1936 

Acţiunea de înzestrare a armatei turceşti cu toate categoriile de arme şi 
mijloacele moderne de luptă, urmărită cu râvnă în cursul anilor din urmă, a luat în 
ultimele luni un ritm mai accelerat. Dispoziţiile luate, în măsura în care pot fi 
cunoscute, denotă că Turcia înţelege să tragă în domeniul militar toate concluziile 
impuse de situaţia politică şi lecţiile ce se desprind din ultimele evenimente. Faptul 
acesta, de natură să pună şi mai mult în valoare alianţa noastră cu ea, trebuie privit 
cu satisfacţie. 

Fără a intra în detalii şi aprecieri tehnice pe care eminentul ataşat militar al 
acestei legaţii, domnul lt. colonel Ioan Gheorghe, le comunică, desigur, direct 
Marelui Stat Major, ţin să împărtăşesc Excelenţei Voastre observaţia mea că Turcia 
procedează serios, în limita mijloacelor ei, la desăvârşirea întregului sistem de 
apărare a teritoriului ei, după un plan care îmbrăţişează deopotrivă comunicaţiile, 
fortificaţiile, arsenalul armatei de uscat, flota şi aviaţia. 

Problema comunicaţiilor, care a constituit în trecut o atât de mare dificultate 
pentru mobilizarea şi mobilitatea armatei turceşti, este astăzi în bună parte 
rezolvată, graţie numeroaselor căi ferate construite de regimul kemalist şi care 
asigură o triplă legătură între Marea Neagră şi Mediterană şi o dublă comunicaţie 
transversală, unind, în acelaşi timp, principalele centre industriale şi miniere. 

Pe de altă parte, fortificaţiile ridicate în Tracia şi cele plănuite la Strâmtori şi 
pe litoralul occidental al Anatoliei sunt destinate să asigure securitatea Istanbulului, 
a Traciei şi a părţii cele mai expuse a coastelor dinspre Marea Egee. 
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În ce priveşte armamentul, dacă o însemnată furnitură rusească de care de 
asalt mijlocii, afectate unităţilor motorizate din Tracia, a umplut anul trecut 
principalele goluri în această direcţie şi va fi urmată – pe cât se pare – de alte 
furnituri similare din Rusia, atenţia se îndreaptă anul acesta, în primul rând, către 
completarea aviaţiei, destul de departe încă de nivelul normal, al artileriei grele de 
coastă şi a marinei. 

Iată, după informaţiile mele, unele chiar din izvor oficial, comenzile de 
armament contractate recent sau pe punctul de a fi contractate de Guvernul turc: 

Aviaţia 
În luna aprilie, după tratative destul de dificile în diferite ţări, s-a perfectat în 

Polonia o comandă de 60 avioane de vânătoare din care 40 vor fi livrate complet 
montate, iar 20 vor fi montate la atelierele de la Kayseri ale aviaţiei turceşti. 
Furnizarea avioanelor va începe în cursul acestei luni şi va fi terminată până la 
sfârşitul anului. Transportul se va face în tranzit via Grigore Ghica-Vodă–Constanţa. 

O altă comandă de 30 avioane de bombardament (Gotha?) a fost, după 
informaţii supuse încă verificării, făcută în Germania. 

Guvernul turc speră, graţie apropierii politice de Anglia, să poată obţine în 
curând, de acolo în condiţii avantajoase un alt număr de avioane. 

Odată cu avioanele au fost comandate piesele de schimb, precum şi 
armamentul şi muniţiile corespunzătoare. Nu e mai puţin adevărat că aviaţia este 
arma în care rămâne încă mult de făcut pentru a fi la înălţimea nevoilor apărării şi 
puterii adversarilor eventuali al Turciei. 

Artileria 
La sfârşitul lunii aprilie a fost semnat cu Uzinele Skoda un contract pentru 

livrarea a 80 tunuri de 150 mm. pe preţul total de 12 milioane lire turceşti. 
O altă furnitură de 24 tunuri grele de coastă, din care 12 de 21 cm şi 12 de 25 cm, 

a fost încheiată zilele trecute tot cu Uzinele Skoda. Preţul total al acestei furnituri 
pare a fi de asemenea de 12 milioane lire turceşti. Aceste tunuri vor fi destinate, 
mai ales, fortificaţiilor proiectate pe coasta apuseană a Anatoliei, în dreptul 
insulelor italiene ale Dodecanezului. 

Comenzile de mai sus făcute în Cehoslovacia se adaugă la o importantă 
furnitură de puşti-mitraliere, contractată în iarna trecută cu Uzinele Zbrojovka din 
Brno, şi la o comandă de tractoare militare trecută Uzinelor Ceskomoravka-Kolben 
din Praga. 

Pe de altă parte, o furnitură mai importantă de tunuri grele, asupra căreia nu 
am putut încă obţine precizări, a fost încredinţată Uzinelor Krupp. După unele 
informaţii, ea ar reprezenta dublul numărului de obuziere comandate la Skoda. 

Marina 
Pe lângă cele 5 submarine mari existente, Turcia a comandat la sfârşitul 

anului trecut încă 5 submarine mari în Olanda. Din acestea, 3 vor fi livrate gata de 
şantierele olandeze, iar 2 vor fi montate în arsenalele marinei turceşti. Ele vor 
trebui predate până la sfârşitul anului. 
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După înseşi afirmaţiile ce mi-au fost făcute de ministrul Tevfik Rüstü Aras, 
Turcia negociază în prezent, cu un grup german, livrarea a încă 10 submarine mici, 
de 200–250 tone, livrabile în cel mult doi ani. Preţul unui astfel de submarin pare a 
fi de 1 milion lire turceşti. 

La sfârşitul realizării acestui plan, Turcia va dispune, deci, de 20 submarine. 

Fortificarea Strâmtorilor 
Dacă Turcia dispune deja de un număr de tunuri grele motorizate şi de 

sistemul de baraje de mine necesare apărării Strâmtorilor, construirea unor 
fortificaţii moderne va cere timp şi bani. După informaţii din cercurile diplomatice, 
mai mulţi ingineri şi specialişti, reprezentanţi ai unei firme germane ce arată un viu 
interes pentru eventualele comenzi ale Turciei, au examinat planurile de fortificare 
a Dardanelelor şi au evaluat la circa 140 milioane lire turceşti (circa 14 miliarde lei) 
costul unui sistem modern de fortificaţii. Desigur, Turcia nu este în stare să facă 
faţă în momentul actual unei cheltuieli atât de urcate, după grelele sarcini ce a 
asumat. 

Finanţarea 
Datele de mai sus sunt destinate, mai ales, să scoată în relief efortul serios şi 

metodic al Turciei de a înzestra de urgenţă armata sa cu mijloacele de apărare 
necesare şi de a utiliza în modul cel mai eficace mijloacele băneşti de care dispune. 

Problema este, în primul rând, de ordin financiar şi economic. Deşi creditele 
bugetare merg către armată în proporţie de 33,3% din total şi deşi cheltuielile de 
personal sunt cât mai reduse faţă de cele de materiale, resursele nu sunt în raport cu 
nevoile. O bună parte din cheltuieli merg încă la achitarea unor furnituri mai vechi. 
La aceasta se adaugă dificultăţile de transfer. 

Turcia este, deci, obligată să caute, pe de o parte, să obţină condiţii de plată 
cât mai favorabile, pe de alta să asigure achitarea furniturilor prin conturile de 
clearing, ceea ce înseamnă că trebuie să-şi îndrepte comenzile către ţările capabile 
de a acorda credite şi de a absorbi produse turceşti. Printre ele, Germania vine în 
rândul întâi. 

Toate furniturile acordate firmelor cehoslovace se achită prin clearing sau 
prin compensaţii private. Uzinele Skoda s-au văzut chiar nevoite să creeze la 
Istanbul un birou propriu pentru cumpărarea de produse turceşti. 

Oricare ar fi limitele şi imperfecţiunile derivând din dificultăţile financiare 
ale unui stat nevoia să repare în scurt timp, în toate domeniile activităţii naţionale, 
greşelile şi omisiunile culpabile ale vechiului regim, concluzia ce se impune este că 
diriguitorii de azi ai Turciei, dornici de a asigura securitatea ţării lor şi conştienţi că 
ea nu poate fi apreciată ca partener şi respectată ca adversar decât dispunând de o 
organizare şi [o] putere armată solidă, practică şi în domeniul militar aceeaşi 
metodă avizată şi pătrunsă de simţul răspunderii ca şi în politica externă. 

Aspiraţia lor este ca utilajul armatei să fie la înălţimea calităţilor de curaj, 
rezistenţă şi disciplină ale soldatului turc şi a încrederii şi voinţei de apărare de care 
întreaga naţiune este animată. 
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Constatând, ca observator politic, efortul, trebuie să las, bineînţeles, experţilor 
militari judecata asupra valorii tehnice a rezultatelor dobândite. 

Filotti 
AMAE, Fond 71 România, vol. 334, f. 339–345 

630 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 851, din 23 iunie 1936, ora 15.20 
Înreg. la nr. 35 101, din 24 iunie 1936 

Dintr-o convorbire pe care am avut-o cu Beck reţin mai ales: 
1) Mi-a declarat că este satisfăcut de răspunsul Excelenţei Voastre la demersul 

amical făcut prin ministrul Poloniei la Bucureşti. Mi-a adăugat, 
insistând, că întrebarea a fost amicală şi dictată de un spirit pozitiv. 

2) Domnia Sa este partizan al suprimării sancţiunilor fiindcă, destinate prin 
spiritul şi dispoziţiile Pactului, a preveni sau a scurta ostilităţile, ele nu 
pot fi menţinute cu titlul punitiv. Pactul nu prevede asemenea sancţiuni. 
Polonia este partizană a aplicării „stricte” a Pactului, de aceea nu este de 
părere a pune în practică măsuri care să fie dedesubtul sensului adevărat 
al Pactului, dar nici deasupra lui. 

3) Trebuie, de asemenea, să se constate că sancţiunile, aşa cum au funcţionat, 
nu au dat rezultatul voit. Ele au fost un eşec al Societăţii Naţiunilor. 

4) Amintesc ceea ce am scris într-un raport anterior: din acest eşec al 
prezentei aplicaţii a articolului 16, Beck trage concluzii radical diferite 
de ale noastre, anume Domnia Sa doreşte o slăbire a articolului 16 
tinzând la o întocmire a lui printr-o organizare pe regiuni a asistenţei şi 
securităţii. Această organizare regională n-ar intra în cadrul general al 
articolului 16, adică n-ar fi o organizare mai precisă şi mai concretă cu o 
funcţionare mai rapidă, într-o anume regiune, a securităţii colective din 
articolul 16, ci o întocmire a securităţii colective prin aceste aranjamente 
locale şi chiar bilaterale. Tema polonă ascunde, desigur, ideea germană 
a localizării conflictelor. Dar această ţară, urmărind în fond a exclude 
cât mai mult statele de la garanţia securităţii unei victime eventuale şi 
deschizând mai uşor calea agresiunii, Excelenţa Voastră mă va întreba 
întrucât această teză poate folosi adevăratelor interese poloneze. Nu ştiu 
şi o consider ca o eroare a domnului Beck. Într-o ipoteză temerară ea 
poate uşura dorinţele de cucerire ale Domniei Sale, dar expune Polonia 
la riscuri foarte grave. 
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5) În privinţa eventualei modificări a Societăţii Naţiunilor, al cărei partizan 
este, Beck crede că chestiunea va putea fi amorsată cu prilejul Adunării 
extraordinare şi se va recomanda guvernelor să o studieze până la 
toamnă, când se va deschide oficial discuţia care, de altfel, va dura 
foarte mult. Ministrul Afacerilor Străine spune că recunoaşte necesitatea 
unei modificări, dar Domnia Sa nu a luat încă poziţie definitivă (a se 
vedea raportul meu nr. 1 512398). Preferinţele îi rămân îndreptate către 
schimburi care să-i permită o mai mare facultate de decizie individuală. 
În orice caz, se va opune la orice idee de înălţare a marilor puteri la 
poziţia ce ar slăbi suveranitatea altor state. În această părere, mi-a spus 
Domnia Sa, m-am întâlnit şi cu domnul Stoiadinović. „Nu am văzut la 
Domnia Lui, ca şi la Domnia Ta, de altfel, o iniţiativă de modificare a 
Pactului. Ne-am înţeles însă foarte bine pe ceea ce nu vom putea accepta”. 

6) Aducând vorba despre proiectul domnului Madariaga, care, după 
informaţiile presei de azi, pare să fi fost adoptat şi de Franţa, consistând 
în a spori atribuţiile de conciliere ale Consiliului în cazul unui pericol de 
război, acceptând interpretarea că articolul II poate funcţiona fără voia 
părţilor, domnul Beck mi-a spus: „Niciun stat demn [de] acest nume nu 
va putea accepta această modificare, care revine a lăsa Consiliului 
facultatea de a dispune de soarta noastră: aceasta este o idee de 
teoretician, cum domnul Madariaga are multe”. 

Vişoianu 

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; la Montreux, domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 24.VI.1936. 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 131–133 

631 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 856, din 23 iunie 1936, ora 20.55 
Înreg. la nr. 35 106, din 24 iunie 1936 

Din conversaţiile avute azi cu cercurile competente de la Ministerul de 
Externe polonez am putut constata că, în faţa neajunsurilor şi pericolelor pe care le 
prezintă pentru interesele polone diferitele proiecte de modificare a Pactului 
Societăţii Naţiunilor, acest minister se arată mai puţin favorabil ca până acum ideii 
                                 

398 Vezi documentul nr. 534. 
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de reorganizare a Ligii. Ministerul vede imposibilitatea tehnică a amendării Pactului şi, 
în faţa proiectelor de interpretare a unor articole tinzând la înlocuirea regulii 
fundamentale a unanimităţii prin voturi de majoritate sau de unanimitate fără vocea 
părţilor, el reacţionează declarând că Societatea Naţiunilor trebuie să fie destituită 
de competenţa ei în materie juridico-politică, limitându-se a studia problemele 
economice, financiare etc. şi, poate, chestiunea mandatelor coloniale, suprapopularea, 
materiile mecanice [sic!] etc. 

Ministerul Afacerilor Străine de aici este adversar ireductibil al unei 
interpretări a articolului 11, care ar permite funcţionarea lui fără vocea părţilor. El 
vede că astfel, articolul 11 s-ar substitui cu o forţă mărită şi periculoasă articolului 
15 şi ar putea chiar conduce pe cale indirectă la revizuirea teritorială. 

Ministerul constată – şi eu împreună cu el – că Guvernul francez a putut adopta 
această teză şi triumfă de pe acum de dificultăţile pe care Franţa le va întâmpina 
din partea aliaţilor ei şi de opoziţia pe care aceştia o vor face la proiectul francez.  

Vişoianu 

[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; la Montreux, domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 24.VI.1936. 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 135–136 

632 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 728, din 24 iunie 1936, ora 13.45 
Înreg. la nr. 35 189, din 25 iunie 1936 

Această telegramă a fost transmisă domnului ministrului Titulescu. 
Declaraţia Guvernului asupra politicii sale externe, citită la Senat de preşedintele 

Consiliului de Miniştri, iar la Cameră de ministrul Afacerilor Străine, a stârnit cu 
anticipaţie un viu interes în rândurile parlamentarilor, nu tot atât însă în cercurile 
diplomatice, căci acestea cunoşteau liniile mari, în urma audienţelor pe care le 
avuseseră mulţi şefi de misiuni la Quai d’Orsay. Publicul a dat năvală la Cameră nu 
mânat de a cunoaşte exact poziţia Franţei şi intenţiile Guvernului, ci pentru a asista 
la o şedinţă furtunoasă, care, finalmente, a fost banală ca „spectacol” şi în ale 
interpelărilor, puţin interesante ca fond. Pasajele esenţiale ale declaraţiilor le-am 
comunicat telefonic după înapoierea mea de la Cameră; voinţa de pace pe care 
Franţa o poate manifesta, căci ea este în stare a se apăra şi a-şi ţine angajamentele 
înlesnirilor de pace indivizibilă şi fără exclusivă. Fidelitate la Societatea Naţiunilor. 
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Renunţare la sancţiuni contra Italiei în acord cu popoarele amice. Întărirea Pactului 
Geneva prin interpretarea textelor, iar nu printr-o reformă totală sau amendamente 
care ar fi o slăbire a Pactului. 

Securitatea colectivă prin acorduri regionale de asistenţă mutuală în sensul 
aplicării măsurilor de forţă contra agresorului, la îndeplinirea apoi ca toată colectivitatea 
Societăţii Naţiunilor să aplice sancţiuni financiare şi economice. Afirmarea necesităţii 
unui Pact danubian şi a unuia mediteranean. Afirmaţia existenţei şi azi, a Pactului de 
la Locarno. Credinţa este că Italia va colabora, că democraţia engleză va da tot sprijinul. 

Privitor la Mica Înţelegere, ministrul Afacerilor Străine a afirmat că Franţa se 
simte unită şi prin tratate şi printr-o intimă simţire, gândire şi sentiment: securitatea 
Micii Înţelegeri, ca şi a Belgiei, constituie un element al propriei securităţi a 
Franţei, la fel cum securitatea Franţei face parte integrantă din securitatea lor. 

Privitor la Germania, Domnia Sa a arătat ce au făcut guvernele în trecut, ce 
deziluzii au urmat şi a inspirat faptele recente care dau de gândit, cu atât mai mult 
că Germania să înarmează într-o cadenţă accelerată. 

În ceea ce priveşte dezarmarea, Guvernul francez va contribui fără a neglija 
nici una din necesităţile apărării naţionale. 

Votul a dat ca rezultat 382 pentru, 198 contra. 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 25.VI.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 2, f. 190–192 

633 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 2 005, din 24 iunie 1936, ora 13.46 
Înreg. la nr. 35 169, din 24 iunie 1936 

Ca răspuns la telegrama nr. 34 910399. 
Nu poate încăpea cea mai mică îndoială că Sovietele sunt de acord încă de la 

30 decembrie trecut pentru a considera desfiinţate comisiile mixte de pe Nistru şi 
de la 3 mai trecut pentru ca eventualele incidente de frontieră să fie regulate pe cale 
diplomatică.  

Telegramele mele nr. 5 724400, din 30 decembrie, şi 1 355401, din 3 mai, stau 
mărturie. Ele au fost trimise pe bază de declaraţii orale, ce este drept, dar neîndoielnice 
ale directorului politic, domnul Stern, după consultarea domnului Litvinov. Astfel, 
                                 

399 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
400 Documentul nu se publică. 
401 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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comisiile nu ar mai fi trebuit, deci, să se întrunească după 1 ianuarie. În orice caz, 
cel puţin acum trebuie imediat desfiinţate.  

Ciuntu 
AMAE, Fond 71 URSS, vol. 83, f. 289  

634 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 776, din 24 iunie 1936, ora 16.20  
Înreg. la nr. 35 188, din 25 iunie 1936 
Confidenţial. 

Ambasadorul Germaniei dezminte în modul cel mai categoric zvonurile puciului 
în Austria, care circulă iar la Roma, precum şi afirmaţiile relative la un modus vivendi 
între Italia şi Germania asupra Austriei, care sunt, de asemenea, inexacte. Este adevărat 
că Guvernul italian i-a făcut de trei ori propuneri de a stabili bune raporturi definitive 
bazate pe garantarea independenţei austriece. Dar nu este exact că Italia şi-a oferit 
bunele oficii pentru apropierea Vienei de Berlin. Mussolini s-a mărginit să-şi exprime 
dorinţa de a vedea realizată înţelegerea între Germania şi Austria. Negocierile se duc la 
Viena de von Papen. Condiţiile Germaniei sunt, fără să fie limitative: amnistie 
naţional-socialiştilor condamnaţi în Austria, participarea în guvern a cel puţin doi 
naţional-socialişti, acordarea preferinţelor produselor agricole austriece în schimbul 
preferinţelor industriale acordate de Austria Germaniei. La acestea, se mărgineşte aşa-
zisul acord între Italia şi Germania.  

Negocierile comerciale actuale din Roma au de obiect stabilirea unor 
modalităţi de plată mai convenabile între Italia şi Germania în mare parte prin 
intensificarea exportului italian. Acordul realizat se va extinde şi la Abisinia.  

Dacă se poate întâmpla, spune ambasadorul Germaniei, ca Italia şi Germania să 
caute a se înţelege în chestiunea Austriei este de închipuit ca un acord să intervină în 
chestiunea Restaurării Habsburgilor. Mussolini a fost întotdeauna contra Habsburgilor. 
El a declarat că la Forli nu a fost vorba despre Restaurare. Ambasadorul nu a ezitat să 
spună că, dacă Otto de Habsburg s-ar întoarce la Viena în două sau trei luni, nimeni nu 
s-ar îndoi în Germania că aceasta este opera Italiei. Azi, Berlinul este liniştit asupra 
Restauraţiei, cel puţin pentru moment. Totuşi, ambasadorul Germaniei face rezerve 
relativ la opoziţia Reich-ului faţă de Habsburgi: dacă Restaurarea ar fi obiectul unui 
plebiscit, Germania ar considera aceasta ca o chestiune internă austriacă.  

Lugoşianu 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65, f. 124–125  
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635 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,  

CONSTANTIN LAPTEW, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 280, din 24 iunie 1936, ora 18.50 
Înreg. la nr. 35 102, din 25 iunie 1936 

Ca urmare la telegrama nr. 1 232402. 
După cum era de prevăzut, Camera Comunelor a ratificat ieri cu 384 de 

voturi, contra 170, hotărârea Guvernului de a ridica sancţiunile contra Italiei.  
Dezbaterea a avut mai mult un caracter de polemică internă şi, printr-o abilă 

refutare a discursului de joi al domnului Lloyd George, Sir J. Simon a reuşit a ralia 
în jurul Guvernului aproape unanimitatea majorităţii parlamentare. Din declaraţiile 
domnului Baldwin, care a încheiat discuţiile, trebuie, în special, reţinută afirmaţia 
că securitatea în Europa este indivizibilă şi că negocierile pentru stabilirea 
securităţii în Vest ar fi optimiste, dacă s-ar comporta şi discuţii pentru securitatea 
centrului şi estului Europei. Aceasta risipeşte multe din fanteziile puse în circulaţie 
aici în timpul din urmă, în legătură cu chestia reformei Pactului. 

Domnul Eden pleacă mâine şi va discuta, fie la Paris, fie în drum spre 
Geneva cu domnul Delbos detaliile procedurii pentru ridicarea sancţiunilor.  

În ceea ce priveşte chestiunea Locarno, mi se afirmă că, deşi Guvernul francez a 
insistat pentru discuţia acum a problemei care este, de altfel, pusă pe ordinea de zi a 
Consiliului, preferă a aştepta în prealabil răspunsul german la chestionarul din aprilie, 
ceea ce va necesita o nouă amânare.  

Laptew 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Montreux, domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 25.VI.1936. 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, f. 99–100 

636 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,  

CONSTANTIN LAPTEW, 
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 285, din 25 iunie 1936, ora 18.25 
Înreg. la nr. 35 386, din 26 iunie 1936 

În urma invitaţiei Directorului Secţiei Europei Centrale, m-am dus azi la 
Foreign Office, unde mi s-a comunicat că Guvernul britanic va trimite însărcinatului 
                                 

402  Vezi documentul nr. 620. 
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cu afaceri, imediat după această întrevedere, pentru a o remite Excelenţei Voastre, 
o notă referitoare la regimul fluviilor internaţionale. Nota se referă şi la dorinţa 
Germaniei de a avea un reprezentant în Comisia Dunării. Mi s-a dat a înţelege că 
Guvernul britanic este de părere ca chestiunile ridicate de Germania cu privire la 
regimul apelor internaţionale să fie soluţionate cât mai curând şi, în cazuri posibile, 
în sens favorabil Germaniei, pentru a evita din partea ei noi acţiuni sau denunţări 
unilaterale.  

Laptew 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; Dir. politică. 26.VI.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 39, f. 227 

637 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva?] 
T. nr. 43, din 25 iunie 1936 
Înreg. la nr. 35 382, din 25 iunie 1936 
Strict confidenţial. 

Pentru Majestatea Sa, Regele şi preşedintele Consiliului de Miniştri. 
După o întrevedere de trei ore între generalul Gunduz, sub-şeful Marelui Stat 

Major turc, şi generalul Samsonovici, aceştia au căzut de acord să pună capăt 
dificultăţilor ivite de pe urma redactării convenţiilor militare de la Belgrad, în 
modul următor: 

1) În cazul în care Turcia este atacată de Bulgaria singură sau împreună cu 
o altă putere, iar România nu este atacată, concentrarea forţelor române 
de intervenţie se va face cu majoritatea lor la sudul Dunării. 

2) În cazul în care România, Turcia şi Iugoslavia sunt în stare de război pe 
alte fronturi, şi una dintre ele va fi atacată de Bulgaria, minimul de forţe 
de intervenţie ale fiecăruia dintre aceste state aliate contra Bulgariei va 
fi stabilit în urma acordului dintre cei 3 şefi de Stat Major român, turc şi 
iugoslav, cu ocazia primei lor întâlniri la Bucureşti pentru stabilirea 
proiectului de operaţii.  

Rog pe Majestatea Voastră a-mi da aprobarea ei telegrafică, urgent, pentru ca 
în divergenţele turco-române regulate printr-un acord special redactat la Montreux, 
cei 4 şefi de Stat Major grec, român, turc şi iugoslav să se poată reuni la Bucureşti 
pentru a face convenţiile militare pe care le comandă acordurile lor politice.  



Institutul Diplomatic Român 

 942 

Prezenta telegramă este redactată de comun acord cu generalul Samsonovici, 
generalul Gunduz şi Tevfik Rüstü Aras. 

Titulescu 
AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 401–2 402 

638 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA HELSINKI, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 548, din 25 iunie 1936  
Înreg. la nr. 36 459/1936 
Confidenţial. 

Cu cât se precizează mai clar tendinţele expansioniste ale Germaniei spre 
Răsărit şi apare ameninţarea unei conflagraţii între cel de-al treilea Reich şi 
Uniunea Sovietică, cu atât privirile se aţintesc şi asupra statelor limitrofe ale celor 
două mari puteri. În majoritatea lor, aceste state sunt mici şi destul de slabe atât din 
punctul de vedere militar, cât şi al armăturii economice. Întrebarea ce se pune – 
mai ales în zona baltică, îndepărtată de puterile mari din Apus – este dacă aceste 
ţări mici, învecinate cu eventualii combatanţi, ar înlesni agresiunea germană sau 
urmând pilda eroică a Belgiei din1914, ar apăra cu armele în mână independenţa şi 
neutralitatea lor. 

Printre ţările din zona baltică, desigur că Finlanda este aceea care prezintă 
mai multe posibilităţi de rezistenţă, din cauza organizaţiei ei mai solide, a structurii 
ţării croite, după modelul scandinav, şi a poziţiei sale geografice. Este explicabil, 
deci, că diplomaţia şi presa internaţională să fi acordat în ultimul timp Finlandei o 
atenţie uneori poate chiar disproporţionată cu importanţa acestei ţări pe eşichierul 
european. Confruntând gesturile Guvernului din Helsinki, declaraţiile diriguitorilor 
săi, cu manifestările statelor mai învecinate, cu comentariile şi interpretările presei 
din Germania, Polonia şi Uniunea Sovietică, ţinând seama, în sfârşit, de curentele 
politice ce străbat opinia publică de aici, cred că se pot desprinde unele puncte care 
să ne lămurească asupra atitudinii Finlandei în ipoteza exprimată. 

Într-o ţară perfect democratică cum este Finlanda, elementul psihologic joacă 
un rol precumpănitor. Curentele care însufleţesc masa populaţiei influenţează şi 
sfârşesc prin a se impune cercurilor politice, în toate domeniile, încadrându-se în 
programele de învăţământ. Trebuie, deci, dată o atenţie specială sentimentului 
popular şi în direcţia externă: finlandezii trăiesc sub obsesia primejdiei ruse. La ei, 
ura aproape organică împotriva ruşilor are, după cum am indicat în mai multe 
rânduri, un îndoit aspect: 1) amintirea asupririi ţariste şi teama unei noi încălcări a 
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neatârnării lor, 2) indignarea faţă de deportările lor sistematice ale populaţiilor 
finice din Ingermanland şi Carelia Orientală şi tendinţele iredentiste cu privire la 
acest din urmă ţinut. 

De aici, tonul rusofob al presei finlandeze, care atinge violenţa în ziarele 
Partidului IKL şi ale organizaţiei sale extremiste „Sinimusta”, cu reacţii nu mai 
puţin violente în presa de la Moscova. Semnalez, de asemenea, discursul vehement 
contra Sovietelor, ţinut acum câteva zile la adunarea anuală a Gărzii civice de către 
fostul preşedinte de Republică, Relander. 

Pe drumul care-i duce în contra vecinilor răsăriteni, finlandezii sunt însă 
opriţi de bunul simţ şi prudenţa guvernanţilor, care-şi dau seama că niciodată, chiar 
în ipoteza cea mai nefavorabilă Uniunii Sovietice, cei 160 milioane ruşi nu vor fi 
într-atât de slabi ca să nu poată relua Carelia Orientală, eventual şi vremelnic 
ocupată de un popor de 3 milioane jumătate. De aceea, Guvernul Kivimäki, 
îndemnat şi de sfaturile Angliei, în jurul căreia… (lipsă în text) viaţa economică a 
Finlandei, s-a străduit mereu să liniştească aprehensiunile stârnite la Moscova. 

Sub acest unghi trebuie privite sforţările Guvernului din Helsinki pentru a fi 
admis în blocul scandinav. Odată recunoscută oficial ca membră a grupului neutru 
şi pacific scandinav, Finlanda nu ar mai putea fi socotită de Soviete drept vrăjmaşă 
latentă, indiferent de agitaţiile naţionaliştilor carelieni. Se lămureşte astfel rostul 
declaraţiilor atât de categorice ale primului ministru Kivimäki şi ale ministrului 
Afacerilor Străine, Hackzell, cu prilejul întâlnirii celor patru şefi de guverne 
nordici în Helsinki, în decembrie trecut: Finlanda, opusă oricărei grupări de state în 
care s-ar afla puteri mari (ostilă, deci, blocului germano-polon în aceeaşi măsură ca 
şi pactului oriental), se va alipi definitiv statelor scandinave neutre. 

În „Izvestiia”, Karel Radek, exponentul politicii Kremlinului, s-a îndoit 
dintru început de sinceritatea acestei adeziuni şi continuă încă până acum să 
denunţe, în coloanele ziarului său, „duplicitatea” finlandeză care, la adăpostul 
etichetei liniştitoare a neutralităţii nordice, ar adânci legăturile ei cu Berlinul şi 
Varşovia, pregătindu-se pentru rolul de bază navală şi aeronautică a acestor puteri. 
Tot astfel Pertinax, în „L’Écho de Paris” din 16 iunie a.c., susţine că mareşalul 
Mannerheim, liberatorul din 1918 al Finlandei, „cet ennemi par excellence des 
rouges”, se va întâlni la Berlin cu colonelul Beck în vederea unei „cruciade spre 
Moscova”. Doamna Tabouis anunţă, la fel, în „L’Œuvre”, că mareşalul Mannerheim ar 
fi dus negocieri la Berlin cu germanii, polonezii şi suedezii cu scopul remilitarizării 
Insulelor Aland şi a întăririi lor pentru cazul unui conflict cu URSS. Dar Guvernul 
din Helsinki s-a grăbit a dezminţi aceste ştiri; de altfel, pare puţin probabil ca astfel 
de misiuni să fie vreodată încredinţate bătrânului ostaş, care reprezintă în ţara sa 
mai mult simbolul independenţei naţionale decât o autoritate politică.  

Pe ce argumente îşi întemeiază însă Sovietele gravele lor bănuieli? Mai întâi, 
pe seria călătoriilor domnului Hackzell. Deşi a făgăduit în mai multe rânduri că se 
va duce la Moscova, ministrul de Externe finlandez nu s-a executat până acum, 
preferând să viziteze oficial Varşovia (vizită înapoiată vara trecută de colonelul 



Institutul Diplomatic Român 

 944 

Beck), Stockholm, Kaunas, iar ca „turist” Berlinul, Budapesta şi, în trecere numai, 
Parisul. În rândul al doilea, pe şirul neîntrerupt al manifestărilor de prietenie cu 
Germania: decorarea, cu crucea comemorativă germană a marelui război, a foştilor 
voluntari finlandezi (câteva sute la număr), care au luptat alături de trupele 
germane în 1917 şi 1918; călătoria în Finlanda, în vara aceasta, a invalizilor de 
război germani (din delegaţie făceau, mai ales, parte ofiţerii germani care 
comandaseră batalioanele de vânători finlandezi); sărbătorirea oarecum exagerată a 
crucişătorului „Königsberg”, care a stat câteva zile în portul Helsinki etc. 

De aceste imputări domnul Hackzell se apără, arătând că în toate călătoriile 
sale oficiale nu a lipsit a declara că Finlanda nu va intra în nicio grupare cu puteri 
mari (nici Pact Oriental, dar nici bloc germano-polon). La Kaunas şi la Riga, luna 
trecută, a stăruit că ţara sa nu va face jocul vreunei mari puteri şi a calificat de 
„absurde” ştirile după care Finlanda s-ar transforma eventual în bază de operaţii 
pentru Germania. Nu odată, în conversaţiile avute cu mine, domnul Hackzell a 
revenit, şi în mod stăruitor, asupra acestei politici de completă neutralitate, cât şi 
asupra dorinţei de apropiere din ce în ce mai intimă cu ţările scandinave. În 
cuvântarea sa din 17 iunie, difuzată prin radio, Domnia Sa a lămurit că Finlanda 
este subpopulată faţă de teritoriul ei actual, că vor trebui să mai treacă multe 
generaţii până să-l pună în valoare şi că orice veleitate de expansiune este, deci, 
exclusă. „Nicio aventură războinică prin urmare – a declarat domnul Hackzell – dar 
dacă s-ar viola tratatele internaţionale care ne privesc sau dacă ni s-ar jigni onoarea 
naţională, am recurge la organizaţiile internaţionale în fiinţă şi la opinia publică 
mondială”. Aceeaşi temă a dezvoltat-o ministrul Afacerilor Străine în interviul 
acordat la 22 iunie a.c., în ajunul plecării la Geneva. Cât despre manifestările de 
prietenie cu Germania, ele ar fi puse la cale la Berlin şi – cu toată situaţia neplăcută 
ce-i creează – Guvernul finlandez nu li s-ar putea sustrage.  

Ce concluzie se poate trage din cele de mai sus, din învinovăţirile aduse 
Guvernului din Helsinki şi din declaraţiile prin care se apără? Cred neîndoios că 
Guvernul din Helsinki şi toţi factorii de răspundere ai acestei ţări bine cumpănite şi 
liniştite se opun unei întreprinderi militare care, orice ieşire ar avea pentru alţii, 
pentru Finlanda ar însemna un dezastru. Ei nu se gândesc la o participare activă la 
război, cu mica lor armată lipsită de uneltele luptelor moderne, şi este puţin 
probabil să se lase târâţi a încheia vreodată alianţe ofensive. Chestiunea care s-ar 
putea pune însă este ce atitudine ar adopta Finlanda în faţa unei „invitaţii” sau 
„somaţii” a Germaniei de a-i pune la dispoziţie arhipelagul Aland şi insulele din 
Golful Finlandei în timpul unui război cu URSS. Fostul ministru de Externe leton, 
Cielens, într-un interesant articol publicat de organul socialist finlandez „Suomen 
Socialidemokratti” din 7 iunie a.c., pare convins de această eventualitate. Într-o 
asemenea ipoteză, este probabil ca Guvernul din Helsinki s-ar înclina şi ar ceda 
cerinţelor germane, declarând că nu este în stare să li se pună şi că nu vrea să 
împărtăşească soarta Belgiei în 1914. Desigur însă că întreaga populaţie finlandeză 
ar fi sufleteşte de partea germanilor, de care o leagă afinităţi culturale şi amintiri 
istorice, şi împotriva ruşilor, „duşmanul ereditar”. Sub presiunea naţionaliştilor 
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finlandezi, nu este exclus chiar ca, în cazul unei izbânde incontestabile a forţelor 
germane pe frontul baltic, trupele finlandeze să coopereze cu ele, mai mult formal, 
în speranţa de a se putea valorifica pe urmă pretenţiile asupra Careliei Orientale. 

Nu se pot, evident, prevedea nici înlănţuirea evenimentelor, nici imponderabilele 
care pot intra în joc la un moment dar, totuşi, cred că în linii generale, linia de 
conduită a Finlandei va fi cea arătată mai sus. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 

Bossy 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 54, f. 224–229 

639 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA WASHINGTON, CAROL DAVILLA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 10 365, din 26 iunie, ora 12.36 
Înreg. la nr. 35 694, din 27 iunie 1936 

Sunt informat că un înalt funcţionar din Ministerul Afacerilor Străine german 
a declarat unui corespondent american că Germania nu va răspunde întrebărilor 
engleze, considerându-se într-o poziţie superioară Angliei, Franţei şi Rusiei.  

Generalul von Reichenau s-ar afla în Extremul Orient spre a putea informa 
precis pe Hitler asupra situaţiilor militare, respectiv în vederea delicatelor negocieri 
care vor avea loc acum.  

Din aceeaşi sursă demnă de încredere, sunt informat că Hitler este pe punctul 
de a declara din nou că Germania tot n-a obţinut egalitatea, contrar declaraţiilor 
făcute după 7 martie. Pentru aceasta, totul este pregătit pentru o violentă campanie 
cerând restituirea coloniilor „furate” de englezi. Londra ar fi foarte alarmată de 
agitaţia sistematică întreprinsă în fostele colonii africane germane de trimişii 
nazişti. O astfel de campanie ar permite lui Hitler de a evita orice noi angajamente 
acum. Iminenta campanie colonială germană ar fi indispus Londra, şi domnul von 
Ribbentrop ar fi simţit răceala atitudinii engleze. 

Rezultatul ar fi: o atitudine favorabilă din partea lui Hitler. Se zvoneşte 
despre o întrevedere între Schuschnigg şi Hitler în curând la Kufstein, pe frontieră. 

Cu toată opoziţia elementelor naziste radicale, Hitler ar fi favorabil ideii unei 
înţelegeri cu Austria, făcând posibilă colaborarea cu Italia. 

Davilla 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, f. 252–253  
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640 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI  

AL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 287/A-2, din 26 iunie 1936 

Discursul Domnului Duff-Cooper şi descreşterea curentului pro-german în 
Anglia 

Discursul pronunţat de ministrul de Război, domnul Duff-Cooper, la 
banchetul Asociaţiei franco-britanice din Paris a stârnit în cercurile politice de aici 
un viu interes. Declaraţiile atât de ferme cu privire la solidaritatea franco-britanică 
făcute de un membru al Cabinetului, precum şi vioiciunea cu care tânărul ministru 
a atacat: „ignoranţa şi prejudecăţile” care întunecau minţile mintea multora din 
compatrioţii Domniei Sale, au fost socotite aici ca semnalul unei orientări 
antigermane ce porneşte din sânul Cabinetului. Amintesc că tot ministrul de Război 
este acela care, săptămâna trecută, a declarat, într-o cuvântare făcută la Londra, că 
situaţia actuală este mult mai gravă ca cea din 1914 ceea ce i-a atras, de alminteri, 
critici aproape insultante [sic!] din partea opoziţiei (Lordul Ponsenby, lider al 
opoziţiei în Camera Lorzilor, mersese până a declara că ministrul de Război trebuia 
trimis la închisoare ca „alarmist”). 

Atât cercurile politice, cât şi cele diplomatice sunt de acord pentru a constata 
că, în ciuda atitudinii pro-germane a ziarului „Times”, atât Guvernul, cât şi o mare 
parte a presei încep să fie foarte serios îngrijorate de atitudinea Germaniei şi că, în 
general, curentul de indulgenţă manifestat faţă de Germania în săptămânile care au 
urmat actului de la 7 martie tinde să dispară. Situaţia oarecum tulbure din Franţa, 
precum şi dorinţele unei înţelegeri cu Italia determină, în parte, această răcire faţă 
de Berlin. Dar mai cu seamă neabilitatea germană care, în ultimele timpuri a 
acumulat „gafe peste gafe”, este în mare parte răspunzătoare de suspiciunile şi 
temerile ce au născut în mintea Guvernului britanic. Astfel, întârzierea mai mult 
decât necurtenitoare pe care Guvernul din Berlin o pune în trimiterea răspunsului la 
chestionarul din aprilie a indispus mult cercurile din Foreign Office. Dar, mai ales, 
a întărit în mintea multora din membri Cabinetului credinţa că această derogare din 
partea Germaniei dovedeşte că Guvernul din Berlin nu vrea să asume niciun 
angajament precis şi că întrebările, figurând la chestionar, justifică astfel îndeajuns 
temerile Franţei şi Marii Britanii. 

În concluzie, se poate spune că dacă cercurile britanice au privit, poate, la 
început cu oarecare îngrijorare evenimentele interne din Franţa, tocmai aceste 
evenimente determină acum o cât mai strânsă dorinţă de colaborare a Londrei cu 
Parisul şi o mai mare aprehensiune de pericolul german. Căci, în definitiv, tot 
politica echilibrului de forţe este cea ce va determina întotdeauna linia de conducere a 
politicii britanice. 
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Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii.  

Laptew 

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 36, f. 55–57 

641 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 734, din 27 iunie 1936, ora 17.40 
Înreg. la nr. 35 826, din 28 iunie 1936 

Discursul pronunţat la Paris de ministrul de Război al Angliei este comentat 
cu toată simpatia în cercurile oficiale şi în presă. Parafrazarea de oaspete englez a 
cuvintelor lui Baldwin sub forma „opinia publică a voastră este opinia publică a 
noastră” redeşteaptă aici speranţele pentru zilele grele şi, deci, credinţa că Anglia 
nu s-a îndepărtat cu totul de Franţa. Dar cât nu ar fi mai uşurată o apropiere, dacă şi 
de o parte şi de alta s-ar fi făcut din timp anume… [indescifrabil] de compresiune 
şi, mai cu seamă, de solidaritate în faţa versiunilor sau ameninţărilor când germane, 
când italiene! Înviorarea produsă aici de discursul ministrului englez va spori, dacă 
ecoul cuvintelor acestuia va fi acelaşi şi în opinia publică engleză. Asta urmează a 
fi văzut. Până la o nouă apropiere franco-engleză nu rămân adevărate şi reale decât 
cuvintele înţelepte ale mareşalului Pétain, acum câteva zile la Verdun: „Avem 
datoria a dezvolta la maximum forţele noastre militare, terestre, maritime şi 
aeriene. Forţa asigură independenţa, atrage alianţele şi menţine prietenia”. 

Cesianu 
AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 472–473 

642 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 901, din 28 iunie 1936, ora 16.20 
Înreg. la nr. 35 832, din 30 iunie 1936 

De la instalarea noului guvern francez, domnul Beck dă impresia atât Ambasadei 
franceze de aici, cât şi cercurilor politice poloneze că ar dori să îndulcească 
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raporturile sale cu Franţa. Sforţările sale în acest sens sunt subliniate de informaţii 
oficiale date presei polone, făcând proba că recenta convorbire a domnului Beck cu 
domnul Delbos s-a desfăşurat cordial şi că ministrul Afacerilor Străine francez s-ar 
fi declarat mulţumit de explicaţiile domnului Beck. Noua politică a domnului Beck 
este de suprafaţă, în fond ea rămâne aceeaşi şi în campania presei inspirată de 
Domnia Sa împotriva actualului regim francez continuă fără modificare. Această 
campanie are rolul să justifice politica Domniei Sale în ochii opiniei publice de 
aici. Iar sforţările personale de apropiere de Guvernul francez sunt destinate a 
preveni o reacţie fermă a acestuia, capabil a zdruncina situaţia domnului Beck şi a 
arăta Poloniei cât de total şi-a înstrăinat opinia publică franceză.  

Vişoianu 

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, f. 141 

643 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 3 735, din 29 iunie 1936, ora 12.58 
Înreg. la nr. 35 833, din 30 iunie 1933 

Transmisă direct domnului ministru Titulescu. 
Reîntors de la Geneva pentru o zi, colegul meu iugoslav ne arată lui Ossuski 

şi mie îngrijorarea sa sporită datorată ştirilor ce a primit şi care îl fac a crede că 
Restaurarea Habsburgilor este o chestiune de zile şi fără urmă de îndoială, cu 
convenienţa, dacă nu chiar cu sprijinul efectiv al lui Mussolini. Problema 
Restauraţiei care ne macină pe toţi se pare că a fost repusă pe tapet de cancelarul 
Austriei, în ultima convorbire cu Ducele, în felul acesta: ştiu că Italia are încredere 
în mine, dar mai ştiu că o Restaurare înseamnă îndepărtarea mea, deci, probabil, o 
modificare a politicii externe a Austriei. Socotesc, deci, că ar fi politic, dat fiind că 
Restaurarea nu poate fi înlăturată, să contribui pe faţă la venirea lui Otto de 
Habsburg pentru a fi astfel mai departe cancelar. Mussolini i-ar fi dat, dacă nu chiar 
asigurări, a înţelege însă că nu este ostil unei atare acţiuni. 

Colegul iugoslav, în convorbirea pe care a avut-o aici cu ministrul Afacerilor 
Străine, a repus pe tapet această chestiune. A primit asigurări, însă Domnia Sa ne 
spune: „I-am răspuns lui Delbos că vă las să mai reflectaţi; nu vă grăbiţi cu 
asigurări; cercetaţi bine problema şi posibilităţile Franţei, acestea în funcţie de 
acordul ce ea are cu Iugoslavia, dar şi de intenţia Italiei. Atunci, adică după o nouă 
cercetare a problemei, când îmi veţi da răspunsul, vom şti şi noi cum vom acţiona”. 
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Aceste spuse cam sibilinice ale colegului iugoslav ar putea însemna fie că 
răspunsul ce a primit i-a tălmăcit subterfugiul vag sau pro formă, ca şi cum 
Domnia Sa ar avea convingerea că atitudinea Franţei ar fi în funcţie în urma celor 
ce se discută la Geneva, de a nu pierde prietenia Italiei destul de şubredă şi aşa, 
fie că Iugoslavia îşi prepară sau rezervă atitudinea ei proprie pentru viitor. Dar în 
ce sens? 

Cesianu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; Dir. politică. 28.VI.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 8, f. 474–475 

644 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 2 066, din 29 iunie, ora 22.50 
Înreg. la nr. 35 835, din 30 iunie 1936 

Mă refer în ultim loc la telegrama mea cifrată nr. 1 761403, din 4 iunie. 
Comisarul Afacerilor Străine propune pentru schimbul de note dintre noi 

următorul text: „Am onoarea a vă confirma că dispoziţiile protocolului din 
februarie 1936, încheiat între Uniunea Sovietică şi România, privitor la tratamentul 
naţiunii celei mai favorizate, se vor aplica de acum înainte regimului vaselor 
Uniunii Sovietice în porturile şi apele româneşti şi vaselor româneşti în porturile şi 
apele Uniunii Sovietice. 

Aceste dispoziţii nu se vor aplica la cabotaj, care este rezervat pavilionului 
naţional”. 

Rog comunicaţi dacă sunteţi de acord cu acest text şi dacă mă autorizaţi a 
proceda la schimbul de note. 

Ciuntu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons; Dir. economică rog a-mi referi. 30.VI.1936. (ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 83, f. 291  
                                 

403 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 
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645 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 2 067, din 29 iunie, ora 22.50 
Înreg. la nr. 35 932, din 30 iunie 1936 

Directorul politic m-a rugat azi să-l vizitez. Mi-a vorbit neoficial. Judecând 
după presa noastră, s-ar părea că ne-ar interesa reluarea navigaţiei pe Nistru. Şi 
Sovietele ar fi interesate pentru a putea transporta spre Odessa, mai ales, fructele 
din regiunea Tiraspolului, piatra de construcţie de pe lângă Moghilev şi, în genere, 
material greu. În cazul când ne-am putea declara de acord, Sovietele ar fi dispuse 
să execute pe cheltuiala lor exclusivă toate lucrările necesare amenajării căii 
fluviale. În afară de aceasta, cum fluviul trebuie luminat noaptea de pe ambele 
maluri, circa din doi în doi kilometri, Sovietele sunt gata a ne oferi gratuit 
materialul de luminat necesar pentru malul nostru (ar putea chiar proceda la 
montarea lui pe loc, dar, în privinţa aceasta, Sovietele presupun că am prefera să 
executăm noi înşine). În sarcina noastră ar reveni, deci, pe viitor numai întreţinerea 
acestor luminătoare, adică mai bine zis plata personalului de veghe, căci, dacă 
voim, postul nostru poate lua de la postul sovietic din faţă şi combustibilul necesar. 

În ceea ce priveşte navigaţia, am putea fixa ulterior cele câteva modalităţi 
necesare printr-un schimb de note. Ar fi vorba ca atât vasele sovietice, cât şi ale 
noastre să utilizeze aceeaşi cale navigabilă care neapărat nu poate urma chiar 
talvegul, ci s-ar apropia când de malul sovietic când de al nostrum, după necesitate.  

În ceea ce priveşte acostarea, ea nu se va putea face decât la un singur mal, 
acel al ţării căreia îi aparţine vasul. 

Dacă am putea răspunde afirmativ şi fără întârziere, lucrările ar putea începe 
chiar în vara aceasta spre a fi isprăvite la primăvara viitoare. Sovietele au acum 
mijloace tehnice rămase disponibile, ce ar putea fi utilizate în acest scop.  

La întrebarea mea, directorul politic mi-a răspuns că amenajarea proiectată ar 
privi toată porţiunea între gura Nistrului şi Moghilev; nu cred însă să depăşească 
acest punct mai spre nord ca nereprezentând interes pentru Soviete. 

Domnia Sa m-a rugat ca în comunicarea ce vă voi face să indic caracterul 
neoficial al convorbirii căci numai după răspunsul nostru afirmativ Comisariatul va 
sesiza autorităţile competente în sensul propunerii de mai sus. Este un fel de a 
vorbi căci, desigur, directorul politic are deja asentimentul acestor autorităţi.  

Socotesc propunerea nu numai interesantă, dar şi greu de refuzat. Ce am 
putea invoca? Numai prestigiul, adică că nu putem accepta ca nişte lucrări de 
interes comun să fie executate de o singură parte, dar atunci trebuie să şi 
recunoaştem că mijloacele noastre tehnice şi financiare nu permit, actualmente, o 
astfel de colaborare. Nu mă opresc la faptul că un refuz sub orice formă ar 
indispune Sovietele, dar la un lucru mult mai grav: la nemulţumirea basarabenilor 
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care aşteaptă de la reluarea acestei navigaţii mari avantaje. Deşi nu este vorba de a 
utiliza calea Nistrului pentru schimbul de produse între ambele ţări (Sovietele, după 
cum am spus, nu voiesc ca un lucru de al nostru să acosteze la ei şi viceversa), ci ca 
Nistrul să servească de cale de transport exclusiv naţională pentru fiecare din cele 
două sate, totuşi, dacă am împiedica această realizare, îmi este teamă că 
basarabenii noştri, confundând lucrurile şi-ar închipui că i-am împiedica să-şi poată 
desface produsele în Rusia Sovietică, posibilitatea de export cu Rusia fiind o 
înrădăcinată iluzie basarabeană. Adaug că pe Soviete Nistrul nu-i interesează 
pentru traficul de călători, ci numai pentru mărfuri (şlepuri trase de mici 
remorchere) şi încă într-un singur sens de la Nord la Sud. 

Aştept instrucţiunile Excelenţei Voastre. 

Post scriptum  
După reflexive, cred că şi prestigiul şi-ar putea găsi satisfacţie. Sovietele ar 

amenaja Nistrul pe partea care au declarat că-i interesează, adică până la Moghilev 
(respectiv Aţachi), iar noi ne-am putea amenaja restul până la Hotin, în 
presupunerea că această porţiune ar necesita cheltuieli mai mici. Cred, de 
asemenea, că Sovietele îşi fac iluzii asupra duratei lucrărilor, nu mi-aş închipui că 
dispun de mijloace tehnice atât de considerabile, iar anotimpul înaintat nu îngăduie 
anul acesta decât o campanie redusă la 3–4 luni. 

Ciuntu 
[Note marginale:] 
MSR; Pr. Cons.; la Geneva, domnului ministru Titulescu; Dir. politică. 30.VI.1936. 
(ss) Arion. 

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 4, f. 190–193 

646 
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

[Geneva?] 
T. nr. 150, din 30 iunie 1936, ora 21.00 
Înreg. la nr. 36 272, din 1 iulie 1936 
În mod cu totul confidenţial. 

Numai pentru Majestatea Sa Regele, şi preşedintele Consiliului de Miniştri. 
Luptele noastre interne continuă să aibă pe scena internaţională un ecou din 

cele mai nefavorabile şi să mă pună, ca ministru al Afacerilor Străine, într-o poziţie 
din ce în ce mai grea. Ţin să mulţumesc domnului ministru de Interne pentru 
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iniţiativa ce a luat – de a mă pune telefonic la curent cu situaţia adevărată din 
timpul zilelor de duminică şi luni –, care mi-a permis să pun la punct multe din 
legendele care din nou căutau să fie fabricate contra noastră aici de duşmanii noştri, 
dar este de datoria mea să informez Guvernul şi de starea de spirit a unora din 
miniştrii Afacerilor Străine şi de raporturile la care au ajuns cu ţările lor respective. 
Astfel, pe ziua de ieri, a fost rândul lui Litvinov să ţină la adresa României un 
limbaj de o asprime fără pereche, cuprinzând chiar într-o formă destul de abilă 
ameninţări la adresa noastră, ceea ce a provocat din parte-mi o reacţie violentă. Ca 
să nu înşir toate lucrurile urâte ce am auzit mă voi mărgini să comunic că Litvinov 
şi-a permis să spună în faţă că România este pe pragul hitlerizării, că Guvernul 
nostru va fi în scurt timp înlocuit cu un guvern de dreapta, că întreg planul ce se 
urmăreşte în România este apropierea României de Germania împotriva Rusiei. 
Litvinov mi-a spus textual că regretă politica lui de acum patru ani de la Londra, 
scoaterea Basarabiei din discuţie, deoarece gesturile de prietenie ale Sovietelor nu 
au dat niciun rezultat. Ministrul Ostrovski, a spus Litvinov, a fost atacat chiar în 
cinstea soţiei sale [sic!] de o presă cenzurată, iar un film care a fost văzut de două 
ori de ministrul de Interne, de mai mulţi membri din guvern, de Comisia de 
cenzură, a fost prilejul unei campanii de presă împotriva Sovietelor, care au fost 
atacate că fac propagandă la dumneavoastră, a spus Litvinov, dar constatăm că cu 
consimţământul Guvernului român, Germania face cea mai oribilă propagandă 
împotriva Sovietelor, tratând pe reprezentanţii ei drept jidani şi uitând că elementul 
israelit este de multă vreme în minoritate în URSS. 

Am răspuns lui Litvinov că toate informaţiile lui sunt false şi că, în orice caz, 
concluziile ce trage sunt exagerate. Cum am putea să mergem noi cu Germania 
împotriva Rusiei? Ce avem de cucerit de la Rusia? Nu vede Litvinov că întreaga lui 
construcţie este bazată pe un nonsens politic? 

În interiorul ţării mele, am spus eu, nu dau drept nimic a se amesteca asupra 
regimului ce avem. Regret că anumite lupte interne s-au profilat pe un plan 
internaţional, băgând în cauză nu numai Sovietele, dar şi pe Hitler şi pe Leon 
Blum. Susţine oare Litvinov că România este contra Franţei pentru că o gazetă a 
găsit cu cale să atace pe Leon Blum din cauza originii sale evreieşti? Pe de altă 
parte, dacă am voi să facem o politică hitleristă, de ce suntem gata să semnăm un 
pact de asistenţă mutuală cu Sovietele, pe care Sovietele îl refuză mereu? 

Constat că sunt trei oamenii care ţin un limbaj identic cu privire la Pactul de 
asistenţă mutuală: Vaida-Voevod, Gheorghe Brătianu şi Litvinov, care toţi trei îl 
refuză. Să-mi fie îngăduit să trag cel puţin concluzia că pe urma invocării lui, care 
n-a făcut niciodată obiectul de negocieri pentru că nu a voit Litvinov, nu putem fi 
consideraţi că facem o politică hitleristă. Litvinov a răspuns că nu el nu voieşte să 
facă Pactul de asistenţă mutuală, ci eu, intrând cu acest prilej într-o serie de detalii 
în care nu are nici cea mai mică dreptate. 

Ceea ce este important de relevat este că Litvinov şi-a încheiat argumentarea 
lui din această parte a convorbirii cu cuvintele următoare: „Ce crezi Domnia Ta, 
domnule Titulescu, că o să încheiem pacte de asistenţă mutuală cu ţări ca a 
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dumneavoastră, de soarta cărora nu suntem siguri mâine? Am fi ridicoli ca noi, 
Sovietele, să devenim azi aliaţii României, pentru ca dumneavoastră să deveniţi 
mâine aliaţii Germaniei. Ştim de pe acum ce vom face pentru a ne apăra interesele 
când veţi fi în mâinile germanilor. Repet că regret toată experienţa ce am făcut cu 
România în ultimii patru ani. Noi, ruşii, suntem sentimentali. Dumneavoastră ne 
credeţi slabi pentru că nu avem atitudini de caporali ca germanii. Viitorul va dovedi 
dacă v-aţi înşelat sau nu”.  

În faţa acestei declaraţii, m-am sculat şi am spus: „Domnule Litvinov, nu pot 
sa stau de vorbă cu Domnia Ta, când ţii un asemenea limbaj la adresa ţării mele. 
Voiesc să ştiu drept cine mă luaţi, drept reprezentantul real al României, sau drept 
o păpuşă inconştientă ce cântă azi muzica ce vă place?” 

Litvinov mi-a răspuns că orice s-ar întâmpla între România şi URSS, el nu va 
uita niciodată serviciile mele mari, făcute cauzei înţelegerii noastre, nici sforţările 
ce le-am desfăşurat ca să apropii cele două popoare. Am răspuns lui Litvinov: 
„Aceste cuvinte nu-mi sunt îndeajuns. În măsura în care crezi că nu reprezint în 
întregime ţara mea şi că sunt un simplu mandatar inconştient, întrebuinţat de unii 
pentru scopurile lor, eu care te-am iubit, îţi spun că te urăsc şi ţi-o spun în plin 
obraz, deşi reprezentaţi o sută şaptezeci de milioane de oameni, căci de la om la om 
există disproporţii de forţe care există de la ţara Domniei Tale la ţara mea”. 

Deşi Litvinov a căutat să dea explicaţii care să atenueze spusele de mai sus, 
eu m-am sculat şi am plecat. Bineînţeles, că în public voi păstra aceleaşi raporturi 
formale ca în trecut, căci nu am niciun interes ca să ştie şi ceilalţi unde am ajuns cu 
Sovietele după patru ani, graţie inconştienţei unora de la noi, care nu văd că a ataca 
în mod sistematic Sovietele nu poate constitui o acţiune fără consecinţe.  

Sunt încă încărcat de durere şi împlinesc pentru prima dată misiunea mea în 
străinătate în condiţii care mă fac să mă întreb sincer dacă mai pot să o continui. 
Mă gândesc la toată truda mea de patru ani, pe care o reprezintă politica mea faţă 
de Soviete. Mă gândesc la drumul străbătut de la septembrie 1932, când Vaida-
Voevod voia să accepte un pact de neagresiune pe cinci ani, cu clauza expresă a 
recunoaşterii diferendului existent, adică a diferendului basarabean, până la 1933 
când am făcut Convenţia de la Londra, când s-a definit ca teritoriu român tot ce 
stăpâneşte actualmente România, până la iunie 1934, când, cu prilejul reluării 
relaţiilor noastre cu Sovietele, acestea au recunoscut suveranitatea plină şi întreagă 
a României pe teritoriul ei, şi până anul trecut când puteam să obţin de la ruşi tot ce 
voiam, încât să pot să-mi concentrez toată activitatea viitoare pentru normalizarea 
raporturilor cu Germania, în special pentru cazul, care nu poate fi atât de 
improbabil cum se crede, al unei înţelegeri în viitor între Germania şi Rusia şi care 
n-aş dori să se facă pe spinarea României.  

De altfel, eu nu am urmărit niciodată substituirea unei ostilităţi unei alte 
ostilităţi, ci suprapunerea unei prietenii peste o altă prietenie. 

În măsura în care relaţiile noastre cu Sovietele s-au slăbit şi situaţia noastră, 
atât faţă de Franţa, cât şi în sânul Înţelegerii Balcanice şi Micii Înţelegeri este 
slăbită.  
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Cu adâncă melancolie văd năruirea unor sforţări din numeroşi ani de viaţă. 
În politica externă totul se leagă. Şi când situaţia se strică pe un tablou, 

experienţa mea spune că ea este pe punctul de a se strica şi pe altele. Şi când mă 
gândesc că vina noii situaţii nu ne revine nouă, acelora care guvernăm, ci acelora 
care, pentru a ne lua locul fac din politica externă arme pentru politica internă, 
tristeţea mea este şi mai mare. Cât despre faptul că sunt astăzi special acuzat cu 
privire la politica mea faţă de Soviete de aceea care acum 4 ani erau gata să 
semneze un Pact de neagresiune pe 5 ani numai şi cu recunoaşterea expresă a 
diferendului existent, adică a diferendului basarabean, ce constituie o contradicţie 
specifică a vieţii politice româneşti, care este departe de a încuraja o acţiune de 
lungă durată, metodică, prudentă şi atentivă, pe care o constituie misiunea mea de 
ministru al Afacerilor Străine. 

Titulescu 

ANIC, Fond Casa Regală, dosar 98, f. 1–8 

647 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

GHEORGHE TĂTĂRESCU 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

[Bucureşti?] 
T. nr. 36 020, din 30 iunie 1936 
Înreg. la nr. 36 020, din 30 iunie 1936 

La telegrama404 dumneavoastră, din 27 iunie, primită ieri la Poiana. 
Împărtăşesc în totul sentimentele dumneavoastră, faţă de demersul domnului 

ministru Delbos, cuprinzător de „lucruri foarte dure, greu de acceptat din partea 
unui ministru al Afacerilor Străine”. Ca preşedinte al Consiliului de Miniştri aceste 
lucruri îmi apar şi mai dure şi le pot accepta şi mai puţin. De aceea, dacă acest 
demers a fost făcut, oficial cu scopul de a fi comunicat Guvernului, vă rog să 
transmiteţi de urgentă şi textual declaraţia de mai jos domnului ministru Delbos. 

Iată textul: 
„Am luat act cu surprindere de comunicarea făcută de ministrul Afacerilor 

Străine al Republicii franceze făcută ministrului Afacerilor Străine al Guvernului 
regal român. 

Într-adevăr, Guvernul Republicii franceze are putinţa să-şi amintească 
oricând că Guvernul care dirijează azi politica statului român este continuatorul 
                                 

404 Documentul nu a fost identificat în arhivă. 



Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 ianuarie – 30 iunie 1936 

 955

politicii externe inaugurată de Ion Brătianu şi potrivit căreia alianţa cu Franţa este o 
dogmă. De la venirea sa la cârmă şi până azi, Guvernul ce am cinstea să prezidez 
nu numai că a practicat această politică integral şi în toate împrejurările, dar a 
căutat să o amplifice şi să o adâncească prin acte pe care le revendică cu mândrie. 
Colaborarea cu tehnicienii francezi pentru refacerea stocului cu muniţii a armatei 
române, contactul asiduu între şefii militari francezi şi români, comenzi de război 
masive încredinţate industriei franceze, strângerea raporturilor economice prin 
convenţii speciale, dezvoltarea raporturilor culturale, primirea neuitatului Barthou 
într-o atmosferă de apoteozare a Franţei şi, în ultimul timp, vizita MS Regelui la 
Paris sunt numai câteva din actele care pun în lumină această politică executată 
fără nicio oscilare în aproape trei ani de guvernare. Această politică a fost şi este şi 
azi susţinută de toţi oamenii de răspundere; ea a fost şi este şi azi executată în 
asentimentul general al ţării. 

Aşa fiind este surprinzător cum Guvernul francez a putut rezuma această 
situaţie definind-o prag al hitlerizării complete a României”. 

Este exact că există în acest ceas în România o puternică mişcare antisemită 
şi o şi mai puternică mişcare anticomunistă. Dar numai o lipsă de informaţie poate 
califica această îndoită mişcare drept hitleristă. Mişcarea antisemită a tulburat 
endemic România timp de o sută de ani. Ea este mai violentă azi aşa precum este 
mai violentă în toate ţările şi, cu toate excesele ei, ea înveştmântează forme mai 
puţin grave decât aiurea. Mişcarea anticomunistă izvoreşte din interesele de 
autoapărare ale ţării noastre împotriva comunismului. Ea are un caracter naţional 
şi, departe de a fi o manifestare primejdioasă, ea constituie o manifestare de 
sănătate şi de rezistenţă împotriva ameninţărilor de dezagregare socială şi naţională 
de care… (lipsă în text) o întovărăşită propagandă comunistă. Ambele aceste 
mişcări se desfăşoară exclusiv pe planul intern al politicii noastre şi nu reprezintă 
nicio primejdie pentru politica noastră externă, a cărei imuabilitate care este pusă 
sub directa chezăşie a MS Regelui; iar mulţi dintre fruntaşii acestei mişcări sunt şi 
partizanii cei mai zeloşi ai Franţei şi, în acelaşi timp, propovăduitorii unei politici 
de bună înţelegere cu Republica Federativă a Sovietelor.  

„Este surprinzător, pe de altă parte, cum Guvernul francez a putut înregistra 
câteva articole răuvoitoare conducătorilor de azi ai marii noastre aliate şi nu a 
reţinut quasi unanimitatea manifestărilor presei române având drept laitmotiv 
proslăvirea Franţei. 

Este exact că un ziar a publicat un articol lipsit de deferenţă faţă de şeful 
Guvernului francez. Acest articol a fost înfierat de întreaga opinie publică românească. 
Articolele similare, îndreptate şi împotriva altor şefi de guverne străine, apar din 
când în când în presa românească. Legile noastre ultraliberale nu pun din nefericire 
la dispoziţia Guvernului mijloace de prevenire şi de reacţie; iar cenzura, parţială, 
instaurată şi menţinută cu multe dificultate de Guvernul actual, nu funcţionează, 
astfel după cum este îndeobşte cunoscut, decât pentru apărarea ordinii interne.  
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Aşa fiind Guvernul regal român crede că numai un deficit de informaţii 
întemeiate şi un prisos de informaţii tendenţioase au putut să provoace sentimentul 
de îngrijorare manifestat de ministrul Afacerilor Străine al Republicii franceze.  

Iată, pe scurt, rezumată situaţia. Iată realităţile. Sunt încredinţat că, după cele 
expuse, Guvernul francez îmi va rectifica informaţiile sale asupra acestor realităţi, 
pe care, de altfel, numai Guvernul român singur are căderea să le aprecieze, să le 
judece şi să le stăpânească. Pentru mine, interpret al sentimentelor şi voinţei unei 
ţări întregi, unica concluzie ce voiesc să trag din această amicală discuţie este 
perseverarea şi mai dârză în executarea politicii menite să asigure trăinicia alianţei 
franco-române”. 

Pentru dumneavoastră: 
Desigur, incidentul – căci nu dau faptului considerat în ansamblu o altă 

însemnătate – este profund regretabil. Văd în el, între altele, rezultatul tuturor 
campaniilor duse de oficinele şi de călătorii care lucrează la Paris împotriva noastră 
precum şi rezultatul absenţei unui organism special care să ne apere în presa străină 
ţara şi Guvernul. Cunosc la unii din aliaţii Franţei stări de lucruri realmente 
îngrijorătoare; totuşi, constat că aceste stări nu creează reacţii emotive, acestea 
fiind rezervate numai pentru noi, care batem recordurile tuturor ortodoxiilor şi a 
tuturor fidelităţilor. Acestă constatare suscită gânduri pe care vi le voi comunica la 
întâlnire, împărtăşindu-vă după acum că ele nu mă îndreaptă pe drumul unui 
pesimism ce nimic nu ar putea justifica, ci dimpotrivă. 

Cu acelaşi vechi şi devotate sentimente,  

Tătărescu 

AMAE, Fond Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, vol. 6, f. 2 414–2 417  

648 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU 

R. nr. 1 271, din 30 iunie 1936 
Înreg. la nr. 36 516, din 3 iulie 1936 

Printr-o telegramă recentă am avut onoarea a informa pe Excelenţa Voastră 
despre interesul pe care Marea Britanie îl manifestă de curând pentru dezvoltarea 
relaţiilor economice şi financiare cu Turcia, ca un corolar al strânsei apropieri 
politice realizate în ultimele luni. Semnalam, îndeosebi, tratativele duse de un grup 
englez, sub auspiciile Guvernului britanic pentru a obţine adjudecarea şi construcţia 
importantelor Uzine metalurgice de la Karabuk, prevăzute în planul cincinal al 
Turciei. 
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Aceste tratative au fost încheiate cu succes la 23 iunie, prin semnarea 
contractului dintre grupul englez al Societăţilor „H.A. Brassart & Co. Ltd”. şi 
„Credit Export Guarantee Ltd”. din Londra, de o parte, şi Sümer Bank din Ankara 
de alta. Grupul englez aparţine, pe cât se pare, consorţiului „Wickers Metropolitan”; 
cât despre banca turcă „Sümer Bank”, ea este o instituţie de stat pentru finanţarea 
planului de industrializare. 

Semnarea contractului a avut loc în cadrul unei solemnităţi, în prezenţa 
miistrului Economiei Naţionale, însărcinatului cu afaceri al Angliei şi a altor 
personalităţi. S-au schimbat cu acest prilej discursuri călduroase între domnul 
Sommerville, reprezentantul consorţiului englez, şi delegaţii băncii turceşti. 

În cuvântarea sa şi în declaraţiile făcute presei, domnul Sommerville a 
subliniat importanţa pentru ambele ţări a faptului că industria engleză va proceda la 
instalarea industriei de fier şi oţel a Turciei şi a colaborării finanţei britanice la 
ridicarea economică a acestei ţări. „Este pentru prima oară, a spus Domnia Sa, când 
Guvernul englez deschide un credit pentru întreprinderea unei afaceri comerciale în 
Turcia, inclusiv trecutul Imperiului otoman”. A continuat apoi: „Naţiunea turcă 
poate fi mândră de şefii ce o conduc şi de valoarea aparatului ei administrativ. Nu 
există tranzacţie ce nu poate fi realizată cu ei şi nu există angajament pe care un 
străin nu ar cuteza să-l încheie. Vă pot asigura că industriaşii şi inginerii englezi 
vor instala la Karabuk oţelăria cea mai modernă sub raportul tehnic. 

Prin noul contract, grupul englez, susţinut după însăşi declaraţia domnului 
Sommerville de Guvernul englez, acordă Turciei un credit de 2,5 milioane lire 
sterline în materiale, instalaţii şi lucrări pentru ridicarea Uzinelor de la Karabuk. 

Această importantă tranzacţie, care nu ar fi fost posibilă fără apropierea 
politicii turco-britanice, a înlăturat oferta Uzinelor Krupp din Germania, care de 
mai multe luni se străduiau să obţină adjudecarea. 

Obţinerea acestui credit de aproape două miliarde de lei are pentru Turcia şi 
avantajul de a obliga Anglia să-şi sporească importul de produse turceşti, lucru la 
care, până acum, Anglia se arăta indiferentă. Un reprezentant al Ministerului de 
Comerţ englez a şi sosit în Turcia spre a vizita principalele centre de export. 

Lucrările pentru construirea uzinelor de la Karabuk, situate în apropierea 
bazinului carbonifer de la Zonguldak, vor începe în curând. 

Este locul să menţionez că, dacă noile uzine vor utiliza cărbunele turcesc, 
minereul de fier necesar va trebui adus din străinătate. Această împrejurare, precum 
şi scumpetea transporturilor feroviare de la litoral până la Karabuk permit să se 
prevadă că oţelul şi fierul produs vor fi foarte scumpe. Nu e mai puţin adevărat că, 
asemenea tuturor produselor industriale fabricate în Turcia, ele vor diminua nevoile 
de import şi vor da de lucru populaţiei. În plus, ele vor fi de indiscutabil folos apărării 
naţionale. Producţia anuală a uzinelor de la Karabuk va fi de 150 000 de tone. 

Filotti 

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 47, f. 60–62  
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649 
DELEGATUL SUPLEANT AL ROMÂNIEI LA COMISIA 
INTERNAŢIONALĂ A DUNĂRII, CONSTANTIN ENE, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE  

[Viena?] 
R. nr. 275, din 30 iunie 1936 

Modalitatea de prelungire a colaborării reprezentanţei germane în sânul 
Comisiei Internaţionale a prezentat la începutul sesiunii plenare caracterul celei 
mai interesante actualităţi, întrucât modus vivendi, în virtutea căruia numita 
reprezentanţă ia parte la dezbaterile acestei Comisii, lua sfârşit – după concepţia 
Guvernului francez şi englez – prin sfârşitul procedurii de arbitraj propusă acceptării 
Reich-ului de guvernele sus-citate.  

Întrucât, după sentinţa de incompetenţă emisă de Comisia consultativă şi 
tehnică a Societăţii Naţiunilor, se propusese arbitrajul privat, care nu intrase în 
funcţie, adeziunea Germaniei nefiind dobândită înaintea sesiunii plenare a 
Comisiei, cele două state, Marea Britanie şi Franţa, iniţiatoare ale ambelor căi de 
conciliere arătate mai sus, au decis a recurge la jurisdicţia Curţii de Justiţie Permanente 
din Haga, în vederea asigurării pe această cale a prelungirii „modus-ului vivendi” 
şi, prin urmare, şi a colaborării germane.  

În şedinţa Comisiei, domnul dr. Martius, delegatul german, vădit foarte rău 
impresionat de declaraţiile de mai sus ale colegilor săi, a cerut amânarea discuţiei 
spre a i se da posibilitatea prezentării unei întâmpinări scrise, aici anexată în copie, 
prin care arată că reprezentanţa germană consideră propunerea sa proprie de 
revizuire a Statutului Dunării ca o cale de conciliere, ce, în mod automat, păstrează 
„modus-ului vivendi” întreaga sa valabilitate. În aceste împrejurări, Guvernul ce 
Domnia Sa reprezintă nu înţelege temeiurile pentru care o plângere ar fi pe cale de 
a fi prezentată Curţii de Justiţie din Haga, adăugând că o asemenea plângere nu 
poate fi considerată ca un gest amical la adresa Germaniei. 

În sus-zisa întâmpinare, domnul dr. Martius merge mai departe, având 
inspiraţia puţin fericită de a taxa drept inexacte comunicările delegaţilor Franţei şi 
Marii Britanii, ceea ce atrage riposta domnului Keane, delegatul britanic: 

„Îmi rezerv dreptul de a informa pe secretarul de Stat al Afacerilor Străine al 
Regatului Unit, domnul Eden, că instrucţiunile telegrafice ce mi-au fost trimise 
sunt carcaterizate drept inexacte de delegatul german”. 

Din partea Guvernului român am arătat că esenţialul pentru Comisie – 
independent de cele două interpretări diferite – rezidă în faptul că unul din procedeele 
vizate de modus vivendi fiind în curs, acesta rămâne în vigoare şi, prin urmare, 
Comisia poate depăşi împreună cu reprezentanţa Comisiei la examinarea chestiunilor 
de pe ordinea de zi a sesiunii”. 
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Tranşarea „în fond” a diferendului fiind trimisă în faţa Curţii de jurisidicţie 
din Haga, Comisia nu are decât să aştepte sentinţa acesteia; de altfel, cum nu 
aveam nicio cunoştiinţă de textul propunerii de revizuire al Statutului Dunării, am 
declarat, în conformitate cu instrucţiunile telefonice ale domnului ministru C. 
Conţescu, că, deocamdată, nu am nicio instrucţiune a Guvernului asupra atitudinii 
viitoare a României în ce priveşte comunicarea de ultimă oră a Germaniei relativă 
revizuirii Tratatului Dunării. 

În sfârşit, după explicaţii destul de nebuloase ale reprezentantului german, 
care arată că cuvântul inexact se rapoartează la declaraţiile colegului său francez şi 
englez asupra atitudinii ce ar fi fost adoptată de Guvernul german şi, în urma unui 
ultim răspuns al domnului Keane – „că nu înţelege a retrage, nici a adăuga nimic la 
declaraţiile sale anterioare” –, incidentul a fost declarat închis. 

Concepţia germană asupra întregii chestiuni este vădită de o declaraţie 
pronunţată de domnul dr. Martius, cu referire la propunerile sale de revizuire a 
Statutului Dunării: „dacă se doreşte colaborarea germană este indispensabil a se 
păstra egalitatea de tratament faţă de dânsa”, aluzie transparentă la locul pe care-l 
râvneşte în Comisia Europeană a Dunării. 

Modalitatea reprezentării germane în Comisie fiind rezervată negocierilor 
diplomatice sau, eventual, sentinţei de la Haga, am onoarea a raporta Excelenţei 
Voastre că dezbaterile în recenta sesiune plenară s-au mărginit numai la această 
chestiune formală de admitere sau nu a reprezentanţei respective la lucrările 
Comisiei. 

Ene 

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 138, f. 21–23  
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