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DIPLOMATIC ENDEAVORS FOR THE ACKNOWLEDGEMENT
AND OBSERVANCE OF ROMANIA’S TERRITORIAL STATUS
QUO. 1920-1939

Marusia Cîrstea, Assoc. Prof., PhD, University of Craiova

Abstract: The hereby article presents Romania’s diplomatic actions and endeavors for the
recognition and observance of its territorial status quo during the interwar period. As a
matter of fact, the main goal of Romania’s foreign policy, throughout this entire era, was to
maintain the frontiers as decided at the end of the First World War. In order to achieve this
goal, the means (political and military alliances; a continuous activity within the League of
Nations favoring peace and international security; creating regional security mechanisms
and institutions) were built, and allies were sought – among the great Western powers
(France, Great Britain), as well as among states with a potential similar to Romania’s
(Czechoslovakia, Yugoslavia, Poland, Greece).
Keywords: Romania, territorial status quo, the League of Nations, the Little Entente, the
Balkan Entente

Perioada interbelică a cunoscut politici de securitate bazate pe alianțe politico-militare
care au generat în timp mecanisme de escaladare a conflictului. Totuși, anii ’20 ai secolului
trecut au reprezentat o perioadă de progres în comunitatea internațională, motivul
fundamental fiind acela că balanța de putere înclina ineluctabil în favoarea noului statu-quo
stabilit prin tratatul de la Versailles1. În această perioadă, în viața internațională s-a conturat
un tablou extrem de complex de evenimente, procese şi acţiuni aflate în conexiune şi într-o
permanentă transformare previzibilă sau mai puţin previzibilă. Realitatea internaţională a fost
constant dinamică şi a înregistrat procese şi evoluţii contradictorii. Gesturi şi angajamente
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oficial ferme, aparent liniştitoare, au fost urmate, adeseori, de declaraţii sau de poziţii voit
confuze, care diminuau sau anulau orice speranţe puse în ele. Statele învinse în război,
dezavantajate – în concepţia lor – de prevederile tratatelor de pace, încercau să-şi
îndeplinească obiectivele, prin mijloace de forţă, prin lupta diplomatică, susţinută de o abilă şi
intensă propagandă, declarându-se „victime” ale unor conjuncturi nefericite ori pe nedrept
„pedepsite” pentru tot ceea ce se întâmplase în război. La puţin timp după semnarea Tratatelor
de Pace forţele şi grupările reacţionare şi revanşarde începuseră să-şi manifeste nemulţumirea
faţă de conţinutul documentelor, lansându-se într-o politică de revizuire a tratatelor. Astfel,
Rusia Sovietică – după ce a semnat acordul de la Rapallo cu Germania – avea să precizeze,
prin glasul lui G.V. Cicerin, că „Respectul statu-quo-ului între Ucraina și România nu
echivalează de loc, pentru Rusia, cu recunoașterea statu-quo-ului teritorial actual al
României și, în particular, cu recunoașterea ocupării prezente a Basarabiei de România”; era
prima afirmație publică, din partea unui reprezentant oficial al guvernului sovietic, în cadrul
unei conferințe internaționale (Genova – 1922), a nerecunoașterii statu-quo-ului teritorial al
României2. Asemenea evenimente au impus atât marilor puteri învingătoare, cât şi celorlalte
state doritoare de pace şi păstrare a statu-quo-ului să ia măsuri menite să asigure pacea şi
securitatea popoarelor europene. România nu putea lipsi de la aceste activităţi diplomatice
iniţiate mai ales de Marea Britanie şi Franţa, cu atât mai mult cu cât ţări vecine îşi
manifestaseră de pe acum tendinţe revendicative teritoriale asupra ţării noastre. De aceea,
„obiectivul principal al politicii externe a României pe tot parcursul perioadei interbelice a
fost menţinerea frontierelor trasate la sfârşitul primului război mondial”3. Pentru atingerea
acestui obiectiv s-au edificat mijloacele – alianţele politico-militare – şi s-au căutat aliaţii.
Aceştia erau de potenţialul României (Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, Grecia sau Turcia),
apţi pentru un război cu inamici cu capacităţi umane şi materiale comparabile. Iată cum
expunea Take Ionescu, încă din septembrie 1920, raţiunea unor asemenea alianţe, încercând
să obţină sprijinul Franţei şi al Marii Britanii: „Pentru o alianţă generală trebuie să fim cinci,
cu Polonia. O alianţă în cinci ar fi adevăratul înţeles al cuvântului, o mare alianţă
europeană. Sub egida Franţei şi a Marii Britanii, ea ar constitui o barieră transversală în

Apud Constantin Vlad, Istoria diplomației. Secolul XX, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2014, p. 85.
David Britton Funderburk, Politica Marii Britanii faţă de România 1938-1940. Studiu asupra strategiei economice şi
politice, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, pp. 29-32; vezi și Marusia Cîrstea, Din istoria relaţiilor angloromâne (1936-1939), Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, p. 22.
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Europa, care ar proteja ordinea în interior şi ar împiedica atacurile din afară”4. El
presupunea că alianţa va obţine un loc permanent în Consiliul Societăţii Naţiunilor şi spera că
Bulgaria însăşi va adera, trecând peste litigiile cu Grecia5. Dar dacă unul dintre semnatarii
amintiţi era atacat de o mare putere revizionistă, de calibrul Uniunii Sovietice sau al
Germaniei? Ce puteau face Aliaţii? În acest caz era necesar ajutorul Marilor Puteri: Franţa şi
Marea Britanie. În acest scop, Take Ionescu – care a militat pentru crearea unui sistem de
alianţe „de la Marea Baltică la Marea Egee” – a efectuat o călătorie în capitalele Marilor
Puteri Aliate pentru a prezenta un proiect care urmărea „crearea unei alianţe de Răsărit din
cele cinci naţiuni noi care să închidă drumul Germaniei: Polonia, Cehoslovacia, România,
Serbia şi Grecia”6 şi astfel să se stabilească „un nou echilibru de forţe în Europa centrală”7.
Reacţia Franţei şi Marii Britanii a fost, în esenţă, pozitivă. După etapa Occidentală a
periplului său, Take Ionescu a plecat, la începutul lunii noiembrie 1920, în Polonia8. La
Varşovia, cei doi şefi ai diplomaţiilor (din România şi Polonia) s-au informat reciproc în
legătură cu stadiul tratativelor bilaterale, al negocierilor polono-sovietice, românocehoslovace şi al atitudinii celor două ţări faţă de problema complexă a securităţii regionale şi
a relaţiilor cu Franţa şi Marea Britanie. După mai multe întâlniri – între reprezentanţii celor
două ţări –, la 3 martie 1921 s-a semnat la Bucureşti Convenţia de alianţă defensivă între
Republica Poloniei şi Regatul României, precum şi Convenţia militară între România şi
Polonia9. Esenţa defensivă a alianţei a fost definită în articolul I: „Polonia şi România se
angajează să se ajute reciproc în cazul în care una din ele ar fi atacată, fără provocare din
partea sa, la frontierele sale orientale actuale”10; de asemenea, Protocolul „A” stipula că:
„Niciuna din cele două Părţi Contractante nu va putea încheia vreo alianţă cu vreuna din
Puterile Centrale fără consimţământul celeilalte părţi”11. Referindu-se la această alianţă,
Viorica Moisuc, Istoria relaţiilor internaţionale. Până la mijlocul secolului al XX-lea, ediția a III-a, Bucureşti, Editura
Fundaţiei România de Mâine, 2007, p. 118.
4
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Ibidem.

Constantin Xeni, Take Ionescu, ediția a II-a, București, Editura Tritonic, 2002, p. 200.
Istoria Românilor, vol. VIII, România Întregită (1918-1940), coord. Ioan Scurtu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p.
433.
8 Florin Anghel, Construirea sistemului „Cordon Sanitaire”. Relaţii româno-polone 1919-1926, Târgovişte, Editura Cetatea
de Scaun, 2008, p. 121.
9 Marian Chiriac Popescu, Relațiile militare româno-polone în perioada interbelică (1918-1939), București, Editura Sigma,
2001, pp. 123-126, 127-129.
10 Ibidem, p. 124.
11 Istoria Românilor, vol. VIII, pp. 433-434; vezi și Ion Constantin, Din istoria Poloniei și a relațiilor româno-polone,
București, Editura Biblioteca Bucureștilor, 2005, pp. 166-167; Daniel Hrenciuc, România și Polonia. 1918-1931. Relații
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Nicolae Titulescu – liderul diplomaţiei româneşti din perioada interbelică – sublinia: „Adânc
pacifiste, dar şi adânc realiste, Polonia şi România şi-au coordonat acţiunea lor în răsăritul
Europei în chipul cel mai eficace pentru slujirea intereselor generale, cum şi a intereselor
celor două ţări”; tot cu această ocazie, viitorul ministru de Externe, I.G. Duca, era categoric
când formula opinia sa, potrivit căreia: „Nu cred că este posibil ca între două ţări să existe o
mai cordială, o mai sinceră prietenie, decât aceea care există între statul polon şi noi”; iar un
alt viitor ministru de Externe, Grigore Gafencu sublinia că: „Împrejurări geografice şi politice
de o însemnătate hotărâtoare pentru noi se impun să nu pierdem contactul cu Polonia.
Polonia este şi rămâne aliata noastră firească pentru toate problemele orientale: cele de ieri,
cele de azi, cele de mâine”12.
În deceniul al treilea, al secolului XX, diplomaţia românească urmărea cu tenacitate
crearea unui „sistem de coordonare a acţiunii diplomatice şi o uniformitate de organizare
militară”13. În acest sens, căutând să dubleze asigurările Sistemului de la Versailles,
Cehoslovacia, Iugoslavia şi România au format deja în 1921 o alianţă defensivă denumită
Mica Înţelegere14. Bazele Micii Înţelegeri au fost puse prin semnarea tratatului dintre
Cehoslovacia şi Iugoslavia, la 14 august 1920, la Belgrad. Respectivul act politic avea în
vedere apărarea celor două state în cazul unui atac neprovocat din partea Ungariei, care, cu
foarte mare greutate, admitea îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de tratatul de la Trianon,
guvernul maghiar încercând „prin toate mijloacele să eludeze clauzele prevăzute în acest
tratat, în special cele privitoare la reducerea armatei”15. Peste câteva luni, la 23 aprilie 1921,
se încheia la Bucureşti Convenţia de alianţă defensivă româno-cehoslovacă; articolul patru din
Convenţie stabilea că „părţile se vor consulta în toate problemele de politică externă care
aveau legătură cu Ungaria”16; la 7 iunie 1921 România a semnat şi cu Iugoslavia o Convenţie
similară şi care avea în plus un articol referitor la cooperarea între cele două ţări pentru

politice, diplomatice și militare, ediția a II-a, Rădăuți, Editura Septentrion, 2003; idem, România și Polonia. 1932-1939.
Relații politice și diplomatice, Suceava, Editura Universității, 2005.
12 Apud Florin Anghel, op. cit., pp. 126-127.
13 Istoria Românilor, vol. VIII, p. 436.
14 Vezi, pe larg, Eliza Campus, Mica Înţelegere, ediția a II-a, București, Editura Academiei, 1997; Milan Vanku, Mica
Înţelegere şi politica externă a Iugoslaviei. 1920-1938, Bucureşti, Editura Politică, 1979; N. Iordache, La Petite Entante et
l’Europe, Genève, 1977; Ozer Carmi, La Grande Bretagne, la Petite Entante et l’Europe, Droz, Genève, 1972.
15 Istoria Românilor, vol. VIII, p. 436.
16 Constantin Vlad, op. cit., p. 91.
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impunerea respectării tratatului de la Neuilly-sur-Seine de către Bulgaria17. Odată semnat şi
acest document, Take Ionescu mărturisea: „Dorinţa mea ar fi de a descoperi formula care să
acopere interesele generale, ca şi pe cele indirecte ale popoarelor victorioase în primul
război mondial. Mica Antantă ar deveni atunci o bază pentru alianţa tuturor învingătorilor
din Europa Centrală şi de Est pentru menţinerea tuturor Tratatelor de Pace împotriva
oricărui atac. Speranţa mea este ca ceea ce am făcut să evolueze în acest sens în viitor”18. Pe
toată durata anilor ’20, diplomaţia României a avansat un program îmbrăţişând exclusiv
principii şi obiective specifice raporturilor interstatale, precum: cooperarea internaţională;
egalitatea între state; combaterea revizionismului şi excluderea războiului din viaţa
internaţională19. În acest sens, România a fost alături de Franţa, care în 1923 propunea, în
cadrul Ligii Naţiunilor, un proiect intitulat Tratat de asistenţă mutuală –, şi care prevedea în
mod solemn în primul său articol că „războiul de agresiune constituie o crimă
internaţională”20. La rândul ei, Franţa a acordat „atenţie” României – ca de altfel şi celorlalţi
aliaţi răsăriteni – cu scopul de consolidare a capacităţii de apărare faţă de Germania, dar şi de
constituire a unui „coridor sanitar” contra Rusiei21. După anul 1925, politica Franţei de
securitate colectivă, prin care să se consolideze pacea, a fost continuată de către Aristide
Briand în calitate de ministru de Externe (până în 1932). Este de subliniat că eforturile
diplomaţiei române – din această perioadă – s-au concentrat asupra unei game largi şi variate
de obiective22: o susţinută activitate în cadrul Societăţii Naţiunilor în favoarea păcii şi
securităţii internaţionale; crearea unor organisme şi mecanisme de securitate în plan regional;
întărirea alianţelor tradiţionale ale României cu cele două puteri occidentale, Franţa şi Marea
Britanie. Referindu-se la aceste obiective ale României, I.G. Duca – ministru al Afacerilor
Externe (1922-1926) – sublinia că era imperios necesar întărirea legăturilor cu Marile Puteri şi
„menţinerea unor raporturi cordiale cu vecinii de care ne leagă interese comune”23 și, de
asemenea, aprecia că împărțirea Europei – conform rezultatelor Conferinței de la Locarno – în
Ioan Scurtu, România şi Marile Puteri (1918-1933). Documente, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 1999,
doc. 36, p. 104.
18 Apud Frederic C. Nanu, Politica externă a României 1919-1933, traducere de Liliana Roșca și Emanuela Ungureanu, Iaşi,
Institutul European, 1993, p. 85.
19 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX, București, Editura Paideia, 1999, p. 11.
20 Constantin Vlad, op. cit., p. 94.
21 Maria Georgescu, Franţa şi România în sistemul de securitate colectivă europeană în anii ’20. Speranţe şi iluzii, în
Diplomaţie şi diplomaţi români, vol. II, coord. Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, Focşani, Editura
Pallas, 2002, pp. 253-254.
22 Andrei Alexandru Căpuşan, Diplomaţi români de elită, vol. II, Universitatea din Bucureşti, 2009, pp. 71-79.
23 Reprezentanţele diplomatice ale României, vol. II, 1911-1939, Bucureşti, Editura Politică, 1971, p. 10.
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țări cu granițe garantate și altele lăsate în voia soartei „va spori nesiguranța Europei” și, drept
urmare, cerea lui Nicolae Titulescu, ministru plenipotențiar la Londra și lui Constantin
Diamandi, cu post asemănător la Paris, să atragă atenția guvernelor pe lângă care erau
acreditați asupra primejdiei pentru pacea europeană a unor atari înțelegeri multilaterale și să
arate că „dacă urmăresc, într-adevăr, consolidarea situației create de război, trebuie să caute
neapărat mijlocul de a da o garanție și celorlalte state”24. Totodată, Nicolae Titulescu a cerut
lui Austen Chamberlain, ministru de Externe, o declarație publică în care să se specifice că
Marea Britanie „are interesul să mențină ordinea în Europa Centrală” și că încercarea „de a
modifica ordinea, prin mijloace violente, nu o poate lăsa indiferentă”25. Diplomaţii români au
dus o politică externă de pe poziţia intereselor României, dar şi în postura de veritabili
europeni. În demersul ei pe plan internaţional, România a trebuit să ţină seama de mai multe
primejdii: „poziţia politico-geografică; eventualitatea totdeauna posibilă a unei agresiuni din
partea Rusiei Sovietice care nu a recunoscut niciodată în drept statutul nostru teritorial;
vecinătatea noastră cu unele state învinse în urma războiului şi care pregătesc în ascuns şi
reclamă pe faţă revizuirea statutului teritorial consfinţit de tratate; lipsa unei industrii
naţionale de armament capabilă să subvină, într-un moment de criză, nevoilor armatei
noastre”26.
Legăturile diplomatice, economice, militare, culturale şi nu numai au fost întărite, în
toată perioada interbelică, cu Marile Puteri şi prin vizitele în Franţa a unor personalităţi
politice, cum a fost şi cazul ministrului de Externe, Ion Mitilineu, în mai 192727. Referindu-se
la istoria relaţiilor româno-franceze, Nicolae Titulescu afirma că aceasta nu ar putea fi decât
„istoria unei prietenii neumbrite, a unei înţelegeri neîntrerupte”28. Dar iniţiativa lui Mitilineu
de a vizita Franţa avea drept scop şi dorinţa evidentă ca politica externă a României să fie
vizibilă, bine cunoscută şi să inspire încredere. Pentru aceasta, diplomaţia românească din anii
’20 – în general, şi Mitilineu în special – trebuia să se angajeze în: extinderea şi adâncirea
prezenţei internaţionale a României, a scopului şi calităţii acţiunilor sale; identificarea

Em. Bold, I. Ciupercă, Europa în derivă (1918-1940). Din istoria relaţiilor internaţionale, ediţia a II-a, Iaşi, Casa
Editorială Demiurg Plus, 2010, p. 99.
25 Ibidem.
26 Apud Maria Georgescu, op. cit., p. 259.
27 A.M.A.E., fond 71 Franţa, vol. 64, f. 85; vezi și Marusia Cîrstea, Din relaţiile diplomatice româno-franceze. Vizita
ministrului de externe Ion Mitilineu în Franţa (mai 1927), în „Revista de Ştiinţe Politice/Revue des Sciences Politiques”, nr.
25/2010, Craiova, Editura Universitaria, 2010, pp. 38-44.
28 Apud Teodor Meleşcanu, Renaşterea diplomaţiei româneşti 1994-1996, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 261.
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domeniilor potenţiale de acţiune ale României; căutarea alianţelor cu toate statele care militau
pentru păstrarea statu-quo-ului. În cadrul vizitei din Franţa, Mitilineu a fost primit, împreună
cu Diamandi, în audienţă la preşedintele republicii, Gaston Doumergue. Cu această ocazie,
presa franceză publica un şir lung de articole în care se sublinia că „Mitilineu este un partizan
frecvent al stabilizării situaţiei politice în Europa Centrală, printr-o combinaţie politică
analoagă celei de la Locarno”29. Discuţiile purtate de ministrul român cu preşedintele Franţei
G. Doumergue, apoi cu Poincaré, Briand, generalul Fatou ş.a. au urmărit să facă cunoscut
opiniei publice franceze obiectivele şi direcţiile politicii externe româneşti din acea
perioadă30. În acest sens, ministrul român a subliniat că ţara noastră are interes în o strânsă
colaborare – politică, diplomatică, economică, culturală, militară – cu Franţa. În cadrul
discuţiilor purtate de I. Mitilineu cu R. Poincaré, ministrul de Externe român sublinia că
România doreşte nu numai consolidarea păcii în Europa Centrală, ci şi „prelungirea ei şi în
Balcani până la Grecia şi Turcia”31. Din discuţiile purtate cu ministrul Mitilineu, sublinia
presa franceză, „se degajă o mare amiciţie a României pentru Franţa, o mare bunăvoinţă
internaţională şi un optimism rezonabil asupra situaţiei externe a României”32; evoluţia
raporturilor dintre Marile Puteri şi, în special, raporturile dintre Anglia şi U.R.S.S., pentru că
România nu a avut „până acum niciun fel de raport cu Rusia, nici politic, nici economic”33.
De asemenea, Mitilineu aprecia că: „Întărirea acordului franco-englez în urma călătoriei
preşedintelui Doumergue la Londra constituie un augur excelent pentru viitor, îngăduind să
se continue cu mai mult curaj şi succes politica naţională a României, ale cărei baze sunt
pacea şi menţinerea statu-quo-ului”34; rezolvarea pe cale politică a problemelor care pun în
pericol pacea lumii. România a făcut în mai multe rânduri propuneri Rusiei Sovietice pentru
încheierea unui pact de neagresiune, însă aceasta „nu a răspuns la aceste propuneri”35. Un
Pact de renunţare generală la război (denumit și Pactul de la Paris sau Pactul BriandKellogg) avea să fie semnat la Paris, la 27 august 1928, fiind primul tratat internațional care
interzicea recurgerea la război pentru rezolvarea diferendelor internaționale. Guvernul român
a aderat la acest pact, după care a semnat Protocolul de la Moscova din 9 februarie 1929 (prin
A.M.A.E., fond 71 Franţa, vol. 64, f. 90.
Ibidem, ff. 91-92.
31 Maria Georgescu, op. cit., p. 260.
32 A.M.A.E., fond 71 Franţa, vol. 64, f. 100.
33 Ibidem, f. 94.
34 Ibidem, f. 101.
35 Ibidem, f. 100.
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care România, Uniunea Sovietică, Polonia, Estonia și Letonia se angajau să-l pună imediat în
vigoare în raporturile reciproce)36.
În deceniul patru, din secolul trecut, întreg ansamblul de acorduri, pacte, tratate se va nărui
sub presiunea politicii revanşarde şi agresive, care avea să ducă la război. Frontul de la
Stresa prin care Marea Britanie, Franţa şi Italia condamnau „repudierea unilaterală a
tratatelor” şi garantau independenţa şi integritatea Austriei (14 aprilie 1935) reprezentau,
practic, o ultimă încercare de constituire a unui front antigerman37. Evenimentele din anul
1936 – continuarea operaţiunilor militare în Etiopia (octombrie 1935 – mai 1936); invazia
zonei demilitarizate a Rhenaniei (7 martie); introducerea serviciului militar obligatoriu în
Austria (1 aprilie); semnarea acordului austro-german (11 iulie); începutul războiului civil
din Spania (17 iulie); semnarea tratatului de la Montreux (20 iulie); constituirea Axei
Berlin-Roma (25 octombrie) ş.a. – au dus la o turnură periculoasă, în special pentru statele
din centrul şi sud-estul Europei38. Referindu-se la aceste evenimente marele diplomat
român N. Titulescu remarca: „La ora actuală Europa seamănă cu o tabără de citadele
fortificate care se ridică una împotriva celeilalte. Înalte bariere vamale le separă total. În
interiorul fiecărei citadele oamenii se înarmează, pretutindeni sub masca intereselor
apărării naţionale, deşi se poate face o distincţie clară între cei care se înarmează pentru
că sunt ameninţaţi şi cei care nu sunt ameninţaţi, dar cu toate acestea se înarmează,
urmărind negreşit un anume scop, căci atunci când e vorba de pace, fie şi numai în vorbe,
ei o acordă anumitor naţiuni şi păstrează o tăcere îngrijorătoare pentru cele care nu
figurează pe listă”39. Sub influența acestor evenimente – ce s-au derulat după Acordul de la
Locarno și constituirea Frontului de la Stresa – și la inițiativa unor diplomați cu experiență,
din statele din centrul și sud-estul Europei (precum Edvard Beneš, Nicolae Titulescu,
Rüstü-Aras ș.a.), au avut loc două evenimente majore pentru statele din această zonă:
semnarea Pactului de reorganizare al Micii Înțelegeri (16 februarie 1933) și al Pactului
Balcanic (9 februarie 1934). Astfel, alături de Mica Înțelegere (dar separat de ea), Pactul
Balcanic avea semnificația unei „adevărate bariere împotriva tendințelor revizioniste și
36

Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 13.
F.-G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza, Istoria universală, vol. 3, Evoluţia lumii contemporane, traducere de
Maria Cazanacli și George Anania, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006, p. 427.
38 Jean-Baptiste Duroselle, Istoria relaţiilor internaţionale. 1919-1947, vol. I, traducere de Anca Airinei, Bucureşti, Editura
Ştiinţelor Sociale şi Politice, 2006, pp. 147-153.
39 Apud Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace, ediție îngrijită de George G. Potra și Constantin I. Turcu, București,
Editura Enciclopedică, 1996, p. 502.
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revanșiste”40. Această politică va fi susținută, mai târziu – și de Victor Antonescu (ministru
de Externe între anii 1936 și 1937), care într-un interviu acordat ziarului „L’Intransigeant”
sublinia: „Prietenia și alianța cu Franța sunt bazele politicii externe generale a României.
România dorește, de asemenea, să aprofundeze alianța cu statele Micii Înțelegeri și
Înțelegerii Balcanice și a întări aceea cu Polonia. Vor fi strânse și legăturile amicale cu
Anglia”41.
România a sesizat din 1936-1937 noul curs al relaţiilor internaţionale; schimbarea
decisivă s-a dovedit a fi hotărârea Reich-ului nazist de a alege soluţia războiului pentru
satisfacerea propriilor planuri imperialiste. În 1936/1937 – martie 1939, Germania a reuşit o
„disimulare” a obiectivelor propuse şi această orientare a găsit „înţelegerea” Londrei şi a
Parisului, iar rezultatul general a fost ocuparea Austriei, apoi a zonei sudete a Cehoslovaciei
şi, în cele din urmă, desfiinţarea statului liber cehoslovac şi înrobirea Albaniei. România s-a
aflat, de fiecare dată, alături de victimele agresiunilor fasciste; deosebit de semnificativ fiind
gestul ei în ajunul Acordului de la München42. Poziția României privind „aranjamentul de la
München” se desprinde și dintr-un document aflat în arhiva Ministerului de Externe și care se
referă la întâlnirea, din 15 noiembrie 1938, dintre ministrul N.P. Comnen și Lordul Halifax.
Cu această ocazie, ministrul român preciza: „România n-a vrut să profite întru nimic de
dezagregarea Statului Cehoslovac. Deși Guvernul român a fost solicitat de o parte a
partidelor politice slovace de a reclama un mandat asupra Slovaciei, el nu s-a gândit nici o
clipă să dea curs acestor cereri […] Pentru liniștirea spiritelor și pentru încetarea
propagandei interesate făcută de unii sau alții dintre factorii din afară ar fi necesar ca
Statutul internațional al Cehoslovaciei să fie definitiv și cât mai grabnic fixat în spiritul
acordului de la München. În același timp ar fi bine de a acorda un ajutor economic
Cehoslovaciei pentru ca să-și poată păstra independența. Această independență este o
necesitate vitală pentru România și prezintă în același timp și un mare interes pentru Marile
Puteri occidentale. Marile Puteri, dacă îmi este îngăduit să fiu sincer, au contractat față de
Cehoslovacia o întreită obligațiune: politică, juridică și morală. Prin asigurările de la 19
septembrie trecut, Anglia și Franța declarau categoric Cehoslovaciei că, dacă acceptă

Alexandru Oşca, Managementul crizelor regionale. Modelul balcanic interbelic, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte
Studii Militare, 2003, p. 269; Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 13.
41 A.M.A.E., fond 71 România, vol. 3, f. 175.
42 Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri (1939-1947), București, Editura Enciclopedică, 2003, pp. 23, 24.
40

Iulian Boldea, Dumitru-Mircea Buda (Editors)
CONVERGENT DISCOURSES. Exploring the Contexts of Communication
Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2016
ISBN: 978-606-8624-17-4
Section: History and Cultural Mentalities

185

sugestiunile făcute la Praga și se hotărăște la sacrificiul ce i se cere, ele sunt gata să asigure
Cehoslovaciei granițele sale viitoare. Pe baza acestor asigurări, Cehoslovacia a acceptat
principiul sacrificiilor ce i se cereau […] Date fiind cele de mai sus, Cehoslovacia poate cu
drept cuvânt susține că nu ar fi acceptat niciodată amputațiunile masive ce i-au fost impuse,
dacă nu ar fi primit în două rânduri și în mod solemn, asigurarea că viitorul său statut
teritorial urma să fie garantat de către cele patru Mari Puteri”43. Din păcate, garanțiile
Marilor Puteri nu s-au concretizat; numai după ocuparea de către Germania a ceea ce mai
rămăsese din Cehoslovacia, la 15 martie 1939, Marea Britanie și Franța au devenit mai active
în încercarea de a bloca expansiunea germană spre Europa de Est. În lunile martie și aprilie
1939, guvernele Marii Britanii și Franței – considerând că Polonia și România se aflau în fața
unui pericol iminent – s-au angajat să dea tot ajutorul posibil pentru a rezista oricărei
amenințări la adresa independenței lor. De-a lungul întregii veri a anului 1939, politica
externă a României a continuat să urmărească menținerea echilibrului între cele două
principale amenințări la adresa securității sale: Germania și Uniunea Sovietică. După
încheierea pactului de neagresiune dintre Germania și Uniunea Sovietică (23 august 1939),
liderii politici români erau convinși că cel mai mare pericol pentru integritatea teritorială a
țării venea din partea statului sovietic.
România a urmat pe plan extern, în toată această perioadă, „o politică de realităţi” –
aşa cum a precizat Grigore Gafencu (titularul Externelor la Bucureşti în perioada decembrie
1938 – mai 1940)44. În timpul ministeriatului său, Gafencu a încercat, pe lângă direcțiile
generale ce-i fuseseră trasate cu ocazia numirii în fruntea diplomației românești, să întărească
legătura între statele care alcătuiau Înțelegerea Balcanică, urmărind transformarea ei într-un
„bloc al neutrilor” care să stopeze penetrația germană în Peninsula Balcanică și să garanteze
frontierele în această zonă. Referindu-se la constituirea unui „bloc de State neutre în sud-estul
european”, într-un document adresat lui V.V. Tilea se menționau principalele obiective care
trebuiau îndeplinite de eventuali parteneri ce doreau „închegarea acestui bloc al neutrilor”, și
anume: „neutralitate desăvârșită în cadrul actualului conflict; neagresiune între statele
făcând parte din bloc. Obligațiile de asistență mutuale stipulate între unele State făcând parte
din bloc, rămân în vigoare și joacă în caz de agresiune; în cazul unei agresiuni externe
43
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împotriva unuia dintre Statele făcând parte din blocul neutrilor, celelalte vor păstra cel puțin
o neutralitate binevoitoare față de Statul atacat; decizii luate de acord în vederea
normalizării măsurilor militare luate la frontierele comune; stabilirea unui contact direct
între Miniștrii Afacerilor Străine ai Statelor făcând parte din blocul neutrilor. Schimb de
informații politice și economice între Guverne; adoptarea unor măsuri de ordin economic în
baza comunității de interese. Punctele de mai sus urmează să facă obiectul unei înțelegeri
prealabile între cele patru state ale Înțelegerii Balcanice și a fi supuse apoi Italiei, Bulgariei
și Ungariei”45.
Sub presiunea opiniei publice, decisă să apere independenţa şi integritatea teritorială a
statului, ca şi datorită orientării pozitive a unor lideri, politica externă a României după
München a corespuns intereselor fundamentale ale poporului şi păcii europene. Grigore
Gafencu – într-un expozeu făcut în seara zilei de 29 decembrie 1938 la Radio-București –, a
declarat că: „România urmărea în afară, cu statornică voinţă, o politică de pace. Pentru
statul român prezenta interes orice sforţare de înţelegere sau de apropiere între marile
puteri, ceea ce nu-l împiedica să respingă cu toată hotărârea orice amestec din afară în
treburile sale interne”46. Tot cu această ocazie, Grigore Gafencu sublinia principiile pe care se
baza politica externă a României, și anume: „1) Politica noastră externă – sublinia acesta –
nu poate avea izvorul ei de putere și sprijinul ei de căpetenie, moral și material, decât
înlăuntrul țării. Numai în țară poate găsi ea temelia de care are neapărat nevoie: o conștiință
românească, gata oricând să se închege într-un singur bloc, o armată bine pregătită și gata
la orice jertfă; 2) […] România stăruie în credința ei că printr-o cooperare între națiuni,
leală și de bună credință, se poate împlini dorul de pace al omenirii; 3) […] România
urmărește cu interes și simpatie orice sforțare de înțelegere sau de apropiere între Marile
Puteri din Apusul și din Centrul Europei, puteri asupra cărora apasă, mai ales după
întâlnirea de la München, sarcina plină de răspundere, de a apăra și de a salva civilizația
europeană. […] 4) România își dă seama de rolul însemnat pe care îl au de împlinit Statele
mari și mai mici din Europa răsăriteană. De spiritul lor de înțelegere, de simțul lor de
solidaritate, atârnă în bună parte echilibrul și liniștea Continentului. Ea stăruie deci, cu o
credință statornică, în politica de alianță cu Polonia, factor de pace cu atât mai hotărâtor, cu
45
46
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cât se afirmă mai de nezdruncinat. Și stăruie, în raporturile ei de credincioasă prietenie cu
poporul cehoslovac și în voința ei de tot mai strânsă colaborare, pe toate tărâmurile, cu
aliata ei Iugoslavia, de care o leagă interese comune în Balcani, dar o leagă mai ales
interesul de a întări și de a dezvolta pacea dunăreană. România se mai sprijină, cu toată
încrederea, pe pactul balcanic, care o apropie și o leagă de alte două puteri, Turcia și
Grecia, care împărtășesc vederile și hotărârile ei cu privire la statornicirea stărilor și la
apărarea bunei rânduieli în ținuturile din sud-estul european […]. În ce privește relațiile cu
Uniunea Sovietică, România ține cu toată lealitatea să păstreze mai departe pașnicele
raporturi de bună vecinătate ce dăinuiesc de atâția ani și au fost întărite în termeni preciși,
prin protocoalele și pactele de pace și de definiție a agresorului; 5) România urmărește de
aproape și într-un spirit de dreptate problemele minoritare […] 6) România își împlinește
pașnicele ei îndatoriri față de ea însăși, de vecinii și de toate Statele ce o înconjoară pe
temeiul unei desăvârșite neatârnări și a deplinei ei integrități teritoriale. Ele constituie un
patrimoniu sfânt. Nici un român nu va îngădui știrbirea lor”47. La scurt timp după numirea sa
ca ministru de Externe, Grigore Gafencu a întreprins un turneu diplomatic în capitalele Berlin,
Paris, Londra, Belgrad, Ankara și Atena. Rezultatul general al vizitei a fost unul ambiguu şi
contradictoriu, reflectând de fapt politica ce era promovată de guvernul de la Bucureşti: pe de
o parte, la Berlin, Gafencu a dat asigurări că România nu are de gând să participe la politica
de încercuire a Reich-ului promovată de englezi, dar, de cealaltă parte, la Londra şi la Paris, el
a făcut, practic, declaraţii aproape total opuse48.
După evenimentele din martie 1939, România a beneficiat, un timp scurt, de condiţii
externe favorabile. Franţa şi Marea Britanie, în contextul renunţării progresive la
conciliatorism, au dovedit prin eforturi concrete că nu le era indiferentă înrobirea economică
şi politică a sud-estului Europei, inclusiv a României, de către Germania49. Dar, încheierea
Pactului Ribbentrop-Molotov, la 23 august 1939 a constituit pentru liderii români un șoc în
adevăratul sens al cuvântului, deoarece aceștia își bazaseră politica lor externă pe opoziția
ireductibilă care exista între nazism și comunism.

Ibidem, ff. 501-505; vezi și Grigore Gafencu, Politica externă a României. 1939. Cinci cuvântări, Bucureşti, 1939, pp. 712.
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În acest context internațional, regele Carol al II-lea convoca, la 6 septembrie 193950, o
întrunire a Consilierilor Regali și a unor miniștrii ai României, cu participarea D-lor „General
Văitoianu, Dr. Vaida-Voevod, G.G. Mironescu, Profesor Iorga, Dr. Anghelescu, Gh.
Tătărescu, Constantin Argetoianu și Generalul Baliff […] precum și Armand Călinescu,
prim-ministru, Grigore Gafencu, ministru al Afacerilor Străine și Ernest Urdăreanu,
ministrul Palatului”51. Cu această ocazie, „Regele a făcut o expunere a politicii noastre
externe în lunile din urmă și a atitudinii noastre față de conflictul care a izbucnit între
Polonia, Germania, Franța și Anglia”52. Mai mulți participanți și-au exprimat opiniile cu
privire la noua situație internațională subliniind necesitatea ca România să se declare „pentru
o neutralitate absolută”53 și votând în unanimitate păstrarea și „observarea strict a regulilor
neutralității stabilite prin convențiile internaționale față de beligeranții din actualul
conflict”54. În cuvântarea sa, Dr. Vaida-Voevod sublinia: „Este nevoie să se dea un comunicat
cu privire la neutralitatea României. Dl. Vaida știe că Germania așteaptă o asemenea
declarație. Se întreabă însă ce ne va da în schimb Germania? Și se mai întreabă dacă și
celelalte State beligerante ne vor face declarații pentru a garanta neutralitatea noastră”55. De
asemenea, N. Iorga sublinia că: „Să nu facem niciodată o politică de frică. Să nu se creadă
niciodată că ne închinăm puterii pentru că este putere. O asemenea închinare ar fi un act
degradant și ar fi păcat de toate jertfele pe care le-am făcut în trecut și le facem și azi pentru
țară. Țin să spun următoarele: facem o altă politică decât aceea pe care am dori s-o facem.
Am fi voit o altă politică – nu ne e dat să o putem împlini. Deci vom păstra neutralitatea. Dar
să fie o neutralitate demnă și onestă”56.
Complexitatea situației internaționale, schimbarea raportului de forțe dintre Marile
Puteri au determinat România să adopte neutralitatea, în speranța menținerii intacte a forțelor
sale și în așteptarea unor condiții externe favorabile pentru atingerea obiectivelor sale –,
conform intereselor naționale și normelor dreptului internațional.
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