GRIGORE G AFENCU ŞI FORMULA DE SECURITATE INTITULATĂ
"BLOCUL NEUTRILOR"
Andrei Lucaci
1.

De la Antanta Balcanică la Blocul Neutrilor

"Dotat cu tm farmec extraordinar şi o strălucire care îi atrăgea toate
simpatiile" ' aşa cum îl prezenta în epocă economistul francez Henry Proust,

numirea lui Grigore Gafencu la conducerea Ministerului de Externe începând
cu data de 2 1 decembrie 1 938 în guvenul Annand Călinescu, a fost extrem de
bine primită atât în ţară cât şi . în străinătate. Considerat a fi "omul cel mai
sincer ataşat politicii externe promovate de România după 1 9 1 6' '2 , se spera ca
prin recunoscuta şi apreciata sa abilitate diplomatică, împreună cu simpatia
personală faţă de sistemul tradiţional de alianţe cu Anglia şi Franţa, unde avea
numeroase cunoştinţe, să producă o diminuare a influenţelor germane.
Pe de altă parte, aflat printre personalităţile politice româneşti care
vedeau în Carol al II-lea şi dictatura sa personală unica soluţie de contracarare
a legionarilor, Grigore Gafencu şi-a dorit şi cuprinsul programul său direcţiile
de politică externă stabilite de rege cu ideea revigorării legăturilor cu foştii
aliaţi şi prin aceasta, la stoparea penetraţiei germane. Acest obiectiv devenea
unul necesar în condiţiile în care la numai o lună de la numirea sa Grigore
Gafencu ia cunoştinţă în 30 ianuarie 1 939, de un raport întocmit de Marele
Stat Major al armatei române, care prin titlul său, Expansiunea germană
3
către estul şi sud-estul Europei , şi prin conţinut, lăsau într-un mod foarte
clar să se înţeleagă că Germania va face tot ce-i sta în putinţă pentru a-şi
aservi România. Urmărind "1Î1tre state o Înţelegere, care să chezăşuiască
.fiecăruia îndeplinirea muncii lui naţionale şi o temeinică siguranţă' 4 Grigore
9afencu va acţiona pentru întărirea legăturilor dintre statele membre ale
Inţelegerii Balcanice, în dorinţa de a găsi o soluţie în faţa agresivităţii
crescânde a celui de-al treilea Reich.
În urma unui schimb de telegrame dintre Bucureşti şi capitalele ţărilor
membre ale Înţelegerii Balcanice, care evidenţiau o preocupare crescândă a
acestora faţă de acţiunile germane, în 20-22 februarie în capitala română, are
1
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Arhiva M.F.A., dosar 255/39, p. 1 05 - 1 1 2.
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loc sesiunea Consiliului Permanent care, în baza procelor verbale existente,
constată o reală îngrijorare faţă de evenimentele din Europa, precum şi faptul
că prin anumite manevre Berlinul încearcă o înrăutăţire a relaţi �or dintre
membrii alianţei balcanice. Deoarece punctul nevralgic al Inţelegerii
Balcanice consta în revendicările teritoriale ale Bulgariei, o mare parte a
discuţiilor celor patru miniştri prelevau necesitatea unor relaţii paşnice cu
Sofia, cu toate că potrivit telegramei din 1 1 februarie 1 939 expediată de la
Berlin "se evidenţiază dorinţa şi tendinţa Reich-ului de a opri Bulgaria să

intre in Înţelegerea Balcanică"5 •

În perioada care a urmat, pe fondul directivei Consiliului Permanent
al Înţelegerii Balcanice, s-au căutat variante optime de rezistenţă împotriva
unei agresiuni germane în Balcani, sens în care România a desfăşurat o
serie de consultări în vederea obţinerii unor asigurări mai ferme din partea
Angliei şi a Franţei, încercându-se totodată, prin mij locirea Turciei, o
apropiere faţă de U.R.S.S.
Toate aceste încercări, sunt sortite eşecului, până în data de 15 martie
1 939, când Germania, urmărindu-şi proiectele, rezolvă şi problema
c�hoslovacă.
Din acest moment, Marea Britanie îşi schimbă atitudinea probabil şi
datorită "Afacerii Tilea" şi prin vocea lordului Halifax - ministrul de externe
britanic, Germania este anunţată că ocuparea Cehoslovaciei este
contradicţie cu Acordul de la Munchen' .6, marcând astfel acel

cotitură în politica britanică"7 •

"în totală
"punct de

Referitor la "Afacerea Tilea" pe cât de controversată în epocă pe atât de
clară astăzi, două elemente sunt esenţiale în înţelegerea ei, respectiv întâlnirea
dintre reprezentantul român şi lordul Halifax, pe de o parte şi modul în care
presa britanică a reflectat-o în ziarele The Times şi The Daily Telegraph, pe de
altă parte. În realitate, în ziua de 1 7 martie 1939, în cadrul conversaţiei dintre
Tilea şi lordul Halifax reprezentantul român a dorit să cunoască dacă Marea
Britanie în situaţia în care România ar urma să devină, după Cehoslovacia,
următoarea victimă, ar putea întreprinde câteva gesturi de simpatie, mai ales

"că Germania solicita din partea Bucureştiului un monopol al produselor
industriale"8 •

Referitor la acest monopol, partea britanică susţine că Tilea a exagerat
amploarea ameninţării deoarece solicitările germane ''păreau guvernului

5

Cristian Popişteanu,

1 9638, p. 24 1 .

România şi Antanta Balcanică,

6

Bucureşti, Editura Politică,

David Britton Funderburk, Politica Marii Britanii faţă de România 1938-1940, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 983, p. 99.

7 Ibidem.
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Ibidem. p. 96.
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Indiferent de modul de

percepţie de către guvernul britanic a declaraţiei lui Tilea, mult mai important

este faptul că "oportuna indiscreţie a lui Ti/ea a avut darul să influenţeze
politica britanică" 10• Convinşi de faptul că dispariţia Cehoslovaciei va duce în
mod cert la alte victime "exagerarea" lui Tilea a făcut posibil acel "salt politic
care a uluit lumea" 1 1 , din partea guvernului Marii Britanii prin vocea lui
Chamberlain, care în 1 7 martie 1 939, ca o consecinţă practică a
evenimentului, a iniţiat acţiun diplomatice spre statele din Balcani, anunţând
că Anglia îşi manifesta hotărârea de a se opune la orice nouă agresiune.
Lipsa unui document scris ne împiedică să ştim astăzi dacă iniţiativa lui
Tilea a fost rezultatul unui mesaj trimis de Grigore Gafencu sau Armand
Călinescu. Existenţa confirmată a unor deosebiri în problema politicii externe

româneşti, este însă mai puţin importantă, în condiţiile în care, evoluţia
ulterioară a politicii externe britanice, a marcat într-un mod cât se poate de
evident o dinamică mereu crescândă de măsuri îndreptate împotriva expansiunii
germane. Iar dacă se presupune că "Afacerea Tilea" a deşteptat Anglia, atunci
cu siguranţă ocuparea, la

7

aprilie

1 939,

de către Italia a Albaniei şi mişcarea

trupelor italiene spre Grecia, a marcat în mod -definitiv trezirea Marii Britanii,
mai ales că în zona mediteraniană Londra avea interese şi priorităţi tradiţionale.
De acum înainte potrivit lui Grigore Gafencu "conducătorii francezi şi
englezi aveau să se străduiască a demonstra că nu mai era posibilă vreo
neînţelegere şi că Franţa şi Anglia nu renunţaseră, în calitatea lor de mari
12
puteri de a .fi prezente pretutindeni în Europa" •
Considerată de acel�i Grigore Gafencu, "criza finală şi hotărâtoare de
dinaintea marelui conflict" 3 , primăvara anului 1 939, aduce în politica externă
românească o serie de paşi decisivi, meniţi să dea zonei balcanilor o cât mai

mare stabilitate, iar României o garanţie cât mai clară asupra frontierelor şi
indepepdenţei sale.

�

In dorinţa consolidării alianţelor din cadrul Inţelegerii Balcanice, la
începutul lunii aprilie Grigore Gafencu întreprinde o vizită în Turcia, Grecia şi

''pătrunderea tot mai
1
adâncă a Italiei în existenţa de stat a Albaniei'' 4 îl reprezenta pentru
securitatea zonală, se apreciază de comun acord, că "Înţelegerea Balcanică
1
este menită să capete în împrejurările de azi o însemnătate tot mai mare" 5 •

Iugoslavia, prilej cu care, luând act de pericolul pe care

9

Ibidem, p. 98.
Ibidem, p. 97.
Ibidem, p. 98.
12 Gigore Gafencu, Ultimele zile ale Europe� Bucureşti, Editurn Politică, 1992, p. 30.
1 3 1bidem.
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15

Cristian Popişteanu, op.cit., p. 246.

1bidem.
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Penţru aceasta se propune Bulgariei prin intermediul Turciei o ameliorare a
relaţiilor cu membrii alianţei, propunere care, după prima tundă de discuţii
bulgaro-turce va fi abandonată de Sofia.

Pe baza rezultatelor obţinute în urma vizitelor întreprinse şi având

convigerea bunelor intenţii bulgare, Grigore Gafencu consideră că a sosit

momentul ca principalele capitale europene, să ia act de intenţiile de rezistenţă
în Balcani, fapt pentru care, în a doua jumătate a lunii aprilie începe un lung
turneu diplomatic în Germania, Italia, Belgia, Franţa şi Anglia.

Urmărind a stabili în ce mod Europa va respecta sistemul de alianţe din

Balcani, şi mai ales până unde vor merge garanţiile anglo-franceze asupra
frontierelor româneşti, Grigore Gafencu are, pe rând, întâlniri cu Hitler, von

Ribbentrop şi Goring pe care îi asigură de dorinţa unor bune relaţii, cu

reprezentanţii guvernului britanic, dar şi cu Churchill şi Eden care exprimau

un alt punct de vedere decât cel oficial, cu Eduard Daladier şi Georges Bannet

la Paris, continuând cu Roma unde îi întâlneşte pe Mussolini, Ciano şi Victor
Emmanuel, şi încheind cu cetatea Vaticanului, unde "într-o atmosferă

6
purificată, despuiată de comentarii pătimaşe" 1 , Suveranul pontif Pius al
17
XII-lea îi spune că "acţiunea oamenilor tinde să scape legii lui Dumnezeu" •

La înapoiere, primind semnale potrivit cărora, datorită presiunilor exercitate

de Germania, la Belgrad scade interesul faţă de Înţelegerea Balcanică, Grigore
Gafencu face o escală în capitala Iugoslaviei, ocazie cu care constatăm că noul

ministru de extemeCincar Markovic, fost ambasador la Berlin, era adeptul

unei apropieri faţă de politica lui Hitler, în condiţiile în care Anglia şi Franţa
nu formulaseră încă projruneri în vederea unei declaraţii de garanţii.

Mai mult decât atât, negocierile active dintre Anglia şi Turcia şi

schimbul de declaraţii din 1 2 mai 1 939 potrivit cărora "cele două guverne
recunosc că este necesar să se asigure stabilitatea securităţii în Balcani" 1 8 au
declanşat un atac violent din partea lui Ciano, din care rezultă că Turcia,

vorbind în contul vecinilor, angaja toate statele balcanice împotriva Romei şi a
Berlinului astfel încât Iugoslavia va trebui să aleagă între Axă şi aliaţii săi
�

balcanici 1

•

Pe acest fond, datorită tendinţelor centrifuge manifestate în guvernul de

la Belgrad, între România şi Iugoslavia vor exista mai multe runde de discuţii

la nivelul miniştilor de externe, prin intermediul cărora Grigore Gafencu
încearcă să păstreze Belgradul în Antanta Balcanică.

În paralel Grigore Garencu a trebuit să facă faţă ameninţă.Iilor din ce în

16

17

Grigore Gafencu, Ultimile zile

1bidem.
18 Ibidem, p. l 86.
19
1bidem.

• • •,

p. 1 77.
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ce mai transparente ale Germaniei, care prin vocea lui Fabricius considera

2
"acordul anglo-turc o adâncă dezamăgire şi supărare'" 0 •

Iar când acordul anglo-turc din mai 1 939, a fost urmat în 2 1 iunie de cel

franca-turc, atunci la protestele germane, atât Grigore Gafencu, cât şi Armand

"hotărârea Turciei, a t;ost pricinuită de îngrijorarea
sa în urma intrării trupelor italiene în Albania" 1 •
Călinescu, au răspuns că

Relaţiile extrem de cordiale pe care România le avea în Turcia, îl vor

determina pe Armand Călinescu să-i sugereze regelui Carol al II-lea ideea
unei vizite la Istanbul, prilej cu care să solicite prin turci o ameliorare a
rapoartelor cu U.R.S.S. sau, de ce nu, chiar un pact de neagresiune, fapt care
se va petrece în data de 26 iulie 1 939.
Din nefericire însă precipitarea evenimentelor şi declanşarea celui de-al

doilea război mondial vor împiedica acest demers, care în condiţiile înţelegerii

dintre Germania şi U.R.S.S. din 23 august 1 939 n-ar fi avut, nici un rezultat.
După 1 septembrie 1 939 asupra celor patru state balcanice alături de

presiunile Germaniei şi Italiei se vor resimţi din ce în ce mai mult şi cele

sovietice, astfel încât, încercând o ultimă formă de neutralitate, tările din
'
Înţelegerea Balcanică vor încerca să realizeze o altă formulă de evitare a
războiului cunoscută sub numele de Blocul Neutrilor.

2. Blocul Neutrilor
În data de 1 2 noiembrie 1 939, la 1 1 luni de când Grigore Gafencu
preluase Ministerul de Externe, România traversase '1aze deosebite din ce în

ce mai grele", începând cu "ameninţarea germană", continuând cu "furtuna
22
Cehoslovaciei'' şi sf'arşind cu "fununa din Polonia" • "Acordul economic
(româna-german - n.n.) - o faptă de bună gospodărire şi un paratrăsnet
23
politic" ţinea încă Germania la distanţă, la fel cum, lipsa unui acord cu
Polonia, oferise României posibilitatea de a nu interveni în conflict
păstrându-şi astfel neutralitatea. La răsărit

"Rusia a ieşit din amorţeală şi
înaintarea ei spre Marea Baltică, spre Bug// spre Carpaţii galiţieini, poate
însemna ocuparea unor poziţii ofensive" 4 devenind un pericol pentru

România în condiţiile litigiului în problema Basarabiei şi a lipsei unui acord

cu U.R.S.S. Căutat pe filiera turcă, acest acord nu a putut fi realizat, deoarece
Moscova,

"nu e:J.prima simpatii pentru blocul balcanic"

Cristian Popişteanu, op.ciL, p.
Ibidem, p. 265.
22
Grigore Gafencu, Î nsemnări
1?· 339.
J

"împinsă de

264.

2°
21

•

şi

Ibidem.

24 Ibidem, p.

342.

politice, 1929-1939, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 99 1 ,
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2
Germania, a cerot închiderea definitivă a strâmtorilor" 5 •
La vest "politica fostului Ministro de Externe maghiar Dl. Kanya,
partizan al unei politici de neutralitate între cele două axe a fost înlocuită,
prin politica actualului Ministro de Externe, contele Csaky, care a ţinut să
arate de la început prin declaraţii şi fapte că este cu desăvârşire înfeudat
26
politicii axei" , astfel încât, problema Transilvaniei se putea pune în orice
moment.

De asemenea, în sud, exista un alt factor de insecuritate deoarece Sofia

deşi susţinea că

"numai problema teritoriului Dobrogei de sud împidica
21
Bulgaria să adere la Antanta Balcanică" în fapt existau şi alte revendicări
atât în ceea ce priveşte Iugoslavia care ar trebui să-i "cedeze Ţarigradul şi o
parte a Macedoniei'', dar şi din partea Greciei care ar trebui "să renunţe la
28
partea sa apuseană" •
În concluzie, spunea Grigore Gafencu, "Politica noastră de echilibro, la
care nu putem renunţa fără a pune în primejdiefiinţa şi neatârnarea noastră,
2
are nevoie însă să-i revizuim toate elementele, pe care se sprijină până azi'' 9 .

În acest păienj eniş de intrigi politice şi ameninţări, o posibilă cale de
urmat, apare în data de 1 3 octombrie 1 939, la Bucureşti cu ocazia întânirii

dintre Grigore Gafencu şi dl. Ghingi - reprezentantul guvernului italian în
capitala României, care citând ca sursă Statele Unite prin vocea dl. Gunter, îi

sugerează ministrului nostru ideea unui Bloc al Neutrilor sub conducerea

Italiei. Ţinând să precizeze faptul că nu este autorizat să discute despre acest

subiect, dat fiind "legăturile prieteneşti'' dintre dl. Ghingi şi Grigore Gafencu,
reprezentantul Italiei solicită din partea română un punct de vedere referitor la

"o gropare a statelor neutre din sud şi sud-estul european sub egida ltaliei''30 •

Intrucât nici Grigore Gafencu nu avea autorizare guvernului să discute
acest subiect, în faţa propunerii răspunde totuşi că realizarea unui astfel de
proiect

"ar asigura neutralitatea Balcanilor şi ar conveni astfel Germaniei",
"o chezăşie că Italia, care-şi lua răspunderea morală de
a îndroma o asemenea gropare va rămâne neutră până la sfârşitul
31
războiului" •
constituind totodată

Potrivit intereselor României, venită din Italia, ideea nu putea deranja

25 1bidem.
26 Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond. Grigore Gafencu, inventar 2 106, dosar
1 5, p. 2.

27 Grigore Gafencu, Ultimele zile , p. 1 97.
28 1bidem.
29 Idem, Însemnări
, p. 341 .
J o Arhivele Naţionale ale României, Fond Grigore Gafencu, inventar 2106, dosar 1 5, p. 107
•••

..•

(Notă aspura convorbirilor din l3 octombrie 1 939 dintre Grigore Ganfencu şi dl. Ghigi,
ministtul Italiei).
Jl Ibidem, p. 108.
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nici U.R.S.S., convenea Belgiei şi Franţei şi în plus liniştea deopotrivă Roma
asupra intenţiilor anglo-franco-turce în Balcani, după cum liniştea şi Turcia
asupra intenţiilor italiene în zonă.
Asupra acestui ultim aspect "clarificarea relaţiilor italo-turce", Grigore
Gafencu se oferă ca în condiţiile unor discuţii oficiale, cu acceptul guvernului
italian, să sondeze personal părerea Turciei şi "să înlesnească lămurirea
32
raporturilor între Roma şi Ankara" •
Cu toate că, anterior acestei întâlniri, atât România, cât şi alte state, îşi
declaraseră neutralitatea (SUA şi URSS) pe fondul experienţei poloneze, era
absolut necesară o redimensionare a eforturilor de pace, fapt pentru care
propunerea Italiei devenea cât se poate de interesantă.
Reprezentând o cale ce putea duce la un plus de securitate regională şi
păstrarea frontierelor, alianţa propusă pute!! deveni şi un factor de rezistenţă
împotriva înaintării bolşevice spre sud-est. In acest sens la 2 1 octombrie 1 939,
în cadrul întâlnirii dintre Grigore Gafencu şi ambasadorul Franţei la Bucureşti,
dl. A. Thieny, reprezentantul român, orientând discuţia spre subiectul
Blocului neutrilor, constata că "presa anglo-franceză ne împinge spre o
politică de grupare a neutrilor", fapt care îl detennină pe trimisul francez să
declare că "o asemenea politică corespunde întocmai intenţiilor franca
engleze". Având în vedere faptul că "o grupare de state neutre nu se poate
(putea - n.n.) face sub egida unor state beligerante" (aluzie la presa anglo
franceză care punea în legătură acţiunea Angliei şi Franţei prin intermediul
Turciei spre Balcani), Grigore Gafencu solicita reprezentantului francez
încetarea unor astfel de prezentări deoarece "pentru a nu compromite sorţii de
izbândă a unei asemenea grupări de neutri"' este necesar ca aceasta să apară
"din propriul imbold al statelor dunărene şi balcanice"33 •
Afirmând că iniţiativa trebuie să aparţină în exclusivitate statelor
balcanice, Grigore Gafencu sublinia în fapt că principiile neutralităţii
exprimate de România la 6 septembrie să fie respectate mai ales că acestea, în
linii generale, se înscriau în principiile de bază ale Înţelegerii Balcanice,
reflectând astfel opţiunile neutre de pace ale întregii alianţe. Într-o formă
concisă aceste coordonate de politică externă vizau hotărârea de a apăra
independenţa şi integritatea teritorială a României, respectarea tuturor
angajamentelor politice şi militare, continuarea apropierii între statele
Înţelegerii Balcanice, în special între Turcia şi Iugoslavia şi realizarea unei
destinderi în relaţiile cu Ungaria
şi Iugoslavia. După întâlnirea cu
reprezentantul Franţei, înţelegând că paternitatea ideii unui Bloc al Neutrilor
Jc

33

Ibidem, p. l 09- l l l .
Ibidem, p . 1 1 2 - 1 1 5

(Notă asupra convorbirilor avute în ziua de
Gtigorc Gafencu cu A. Thierry).
www.cimec.ro
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incepe să fie revendicată, Grigore Gafencu consideră că este momentul ca

acest proiect să fie pus în mişcare. Pentru aceasta, în

30

octombrie

1 939,

expediază pe adresa Ambasadei din Paris şi a Legaţiilor de la Londra, Berlin,

Roma, Budapesta, Moscova şi Sofia

"bazele pe care le socotim că s-ar putea
constitui un bloc de state neutre în sud-estul european"34 după cum urmează:
" 1 . Neutralitate desăvârşită in cadrul actualului conflict;
2. Neagresiune i'ntre statele făcând parte din bloc; ol;/igaţiunile de asistenţă
mutuală stipulate i'ntre unele state făcând parte din bloc rămân în vigoare
şi joacă în caz de agresiune;
3. În cazul unei agresiuni externe împotriva unuia dintre statelefăcând parte
din blocul neutrilor, celelalte vor păstra cel puţin o neutralitate
binevoitoarefaţă de statul atacat:
4. Deciziuni luate de acord în vederea normalizării măsurilor militare luate
la frontierele comune;
5. Stabilirea unui contact direct între miniştrii afacerilor străine ai statelor
făcând parte din blocul neutrilor, schimb de informaţii politice şi
economice între guverne;
6. Adoptarea unor măsuri de ordin economic în baza comunităţii de
interese"35 •
Subliniind că pentru moment ,,nu poate fi vorba decât de un schimb de
vederi pe cale diplomatică", Grigore Gafencu preciza că ,.punctele de mai sus
urmează să facă obiectul unei înţelegeri prealabile i'ntre cele patru State ale
Înţelegerii Balcanice şi vorfi supuse apoi Italiei, Bulgariei şi Ungariei''36 •
Faţă de textul menţionat anterior, în telegrama expediată la Ankara şi
Atena, ambasadorilor Stoica şi Cădere, Grigore Gafencu, subliniază că între

Înţelegerea Balcanică şi Blocul neutrilor există o mare deosebire in sensul că

aderarea Bulgariei, Ungariei şi Italiei

"nu este expres condiţionată, cum e de
pildă intrarea in Înţelegerea Balcanică, ci e determinată de ideea de
neutralitate"31 • Din aceste motive, potrivit lui Grigore Gafencu, Bulgaria şi
Ungaria ,,nu au nici un motiv de a ridica obişnuitele lor pretenţit' mai ales că
declaraţia de neutralitate era limitată la cadru actualului conflict", astfel încât
"
angajamentele de asistenţă ale Turciei, în virtutea caracterului lor defensiv nu
"
o pot împiedica să intre în Blocul Neutrilor"38 .
Însărcinând pe cei doi reprezentanţi ai statului român să aducă acest

Ibidem, p. 1 1 8- 1 1 9 (Telegrama adresată Ambasadei din Paris şi Legatiei de la Londra,
Berlin,
Roma, Budapesta şi Sofia din 30 octombrie 1 939).
35

34

1bidem.
36
Ibidem.
37
Ibidem, p. 1 1 6- 1 1 7

octombrie
38

Ibidem.

(Telegrama aferentă către Ambasadele din Atena şi Ankara,

1 939).
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Grigore Gafcncu şi formula de sccmitate intitulată "Blocul Neutrilor"
punct de vedere la cunoştinţa guvernului turc şi grec, Grigore Gafencu
specifică faptul că, în condiţiile acceptării de către Turcia şi Grecia propunerea
pentru Bulgaria va veni din partea Iugoslaviei, iar în ceea ce priveşte Italia,
solici�ea va veni din partea întregii Alianţe Balcanice.
Inţelegând că realizarea acestui proiect depindea în foarte mare măsură
de modul în care era prezentată problema, Grigore Gafencu operează o serie
de schimbări în cadrul reprezentărilor diplomatice ale României în unele
capitale europene, fapt pentru care, deşi era foarte apreciat la Budapesta,
Raoul Bossy este luat şi timis la Roma. Din capitala Italiei, ţară în jurul căreia
gravita ideea de coordonare a viitorului bloc al neutrilor, Raoul Bossy va
expedia spre Bucureşti rapoarte prin intermediul cărora Grigore Gafencu va
aprecia atât elementele sensibile ale proiectului, cât şi căile de urmat.
Ajuns la Roma, chiar înainte de a-şi prezenta scrisorile de acreditare,
Raoul Bossy dă curs invitaţiei reprezentantului Franţei, Andre Fran�ţois
Poncet, care şi-a exprimat pesimismul în legătură cu acest proiect, subliniind
că ,,Mussolini nu se putea împăca defel cu gândul unei neutralităţi definitive,

atât datorită cuvântului dat lui Hitler, cât şi din,pricina temperamentului său
dinamic, şi a doctrinei sale intervenţioniste"3 Confidenţial, ambasadorul
Franţei îi va spune lui Raoul Bossy că Roma nu ar respinge "în materie de
modificări teritoriale ideea sacrificării intereselor româneştt ..4° în speranţa că
•

în acest fel, pacea în regiune ar fi consolidată, dar că sub nici o formă Parisul
nu ar admite preznţa Italiei. După această discuţie, într-o obişnuita vizită
"
protocolară' 4 1 , Bossy se întâlneşte cu reprezentantul Germaniei la Roma, von
Mackensen, prilej cu care ia act de faptul că "deşi Hitler şi Mussolini

Javoriztează orice acţiune menită să întărească pacea in bazinul
mediteranean şi dunărean, ei privesc amândoi cu scepticism ideea alcătuirii
2
unui bloc neutru în Balcam""' ..4 .

După prezentarea scrisorilor de acreditare în faţa regelui Victor
Emanuel al III-lea şi întâlnirea cu Ciano, Raoul Bossy expediază în data de 22
noiembrie 1 939 un raport amănunţit către Grigore Gafencu conform căruia
Berlinul, prin vocea lui von Marckensen, transmitea clar ideea că "un
asemenea bloc nu se va alcătui niciodată" deoarece Germania îl consideră
"ca o acţiune ostilă et' iar ,Jtalia şi sateliţii ei direcţi nu vor participa

nicicând la o a..'lemenea.formulă' -.43 .
Câteva zile mai târziu, la 25 noiembrie 1 939, Bossy se întâlneşte cu
39

Pt·
0

41

�2

43

Raoul Bossy. Antintiri din viaţa diplomatică, voi. I I, Bucureşti, Editura Humanitas. 1993,
1 77.

Ibidem, p. 1 78.
Ibidem, p. 1 82.
Ibidem, p. 1 83 .
Ibidem. p. 195.
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ambasadorul Franţei, care tocmai ieşea de la Ciano. În unna discuţiei rezulta
că

"
"după o matură chibzuire ,

guvernul italian hotărâse să nu se angajeze

definitiv în privinta
' unei neutralităti, preferând încheierea unor acorduri
44
bilaterale .
'

Aprofundând discuţia, ambasadorul francez a lăsat să se înţeleagă că
Italia, având foarte strânse raporturi cu Ungaria, ar fi dorit o înţelegere a
statelor balcanice r
ară România, ungurii căutând

"în mod febril o formulă
(alianţă politică sau uniune personală) care să le permită să se prezinte, la o
viitoare conferinţă de pace, strâns legaţi politic de Italia, astfel încât
pretenţiile lor (teritoriale - n.n.) să fie înglobate în masa revendicărilor
italiene' 45 .
În acelaşi context, având în vedere vârsta înaintată a amiralului Horthy,

"îmbătat şi orbit de fanteziile şi grandomania sa, urmărea să
acumuleze pefruntea suveranului său cât mai multe coroane, Rege al Italiei şi
Albaniei, Împărat al Etiopiei, poate Rege al Croaţiei şi - de ce nu - Rege al
Ungariei' 46 . Informat asupra intenţiilor italiene Grigore Gafencu sondează şi
părerea Iugoslaviei, care prin intermediul telegramei nr. 70533 din 1 1
noiembrie 1 939, semnată de reprezentantul român Cădere, îi parvine la
Bucureşti cu punctul de vedere potrivit căruia ,.Blocul neutri/ar nu poate fi
conceputfără prezenţa- dar nu (sub - n.n.) conducerea Italiei' 41 .
guvernul fascit

În continuarea aceleaşi telegrame, se sublinia faptul că, potrivit lui

,,atât Turcia cât şi Anglia depun stăruinţe pentru ca Bulgaria să
obţină anumite satisfacţii de ordin teritorial din partea României'', fapt care
Markovici,

inducea ideea că pentru realizarea blocului neutrilor sacrificiile ar trebui să
48
vină exclusiv de la Bucureşti •
Patru zile mai târziu, în 1 4 noiembrie, reprezentatul român de la Londra,
informa că lordul Lloyd preciza, referitor la proiectul neutrilor, că Anglia nu
poate fi deranjată de o astfel de construcţie, dar că, pentru realizarea sa,
49
România va trebui să facă unele concesiuni teritoriale în favoarea Bulgariei .
Mai mult decât atât, Anglia sugera României, că nu este momentul să i se

,,să-şi Precizeze atitudinea într-un viitor conflict pe c�r� l�a"!.lutea
_ deoarece nu ne-ar putea da acum o asemenea lamurzre
avea cu Rusza,
ceară

·

.

�4 Ibidem, p. 1 97 .
45

46

Ibidem, p . 1 98.
Ibidem.

47 Arhivele Naţionale ale României, fond Grigore Gafencu, inv. 2 1 06, dosar 1 5, p.

48 Ibidem.
4�

Ibidem, p. 1 24 (Nota informativă din 14

Bucureşti).

50

Ibidem, p. 1 29- 1 32

Grigore Gafencu).

1 20- 1 22.

noiembrie 1 939 a Legaţiei din Marca Britanie către

(Telegrama nr. 6625 din

22

noiembrie adresată de Raoul Bossy lui
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Grigore Gafencu şi fonnula de securitate intitulată "Blocul Neutrilor"

Revenind la Italia, în data 22 noiembrie 1 939, Bossy raportează la
Bucureşti că, potrivit opiniilor din cadrul corpului diplomatic acreditat la
Roma, ,,guvernulfascist ar prefera să fie nucleul in jurul căruia să se grupeze
pe rând, pe baza unor acorduri bilaterale ţări din sud-estul European"5 1 , care
potrivi� părerii maghiare ar deveni sateliţii săi.
In continuare, pe baza întâlnirilor cu omologii săi iugoslav, turc şi elen,
Bossy subliniază că în timp ce Belgradul dezavuează o înţelegere cu statele
"
mici in favoarea unei alianţe cu o mare putere aşa cum este Italia", Turcia şi
2
Grecia ,,sunt foarte favorabil ideii unui bloc balcanic"5 , manifestând
rezistenţă faţă de ideea unei alianţe sub auspiciile Romei. Altfel spus, exista
teama ca nu cumva Italia să manifeste tendinţe de hegemonie în Balcani, lucru
care n-ar fi convenit deloc Greciei şi Turciei, în timp ce Iugoslavia, sub
auspiciile guvernului de la Roma, s-ar fi considerat mai puternică şi mai
apărată.
Dar suspiciunea, potrivit căreia Italia şi-ar fi arogat anumite merite în
Balcani, venea mai ales din partea Germaniei, care prin acţiunile
ambasadorului von Pappen la Ankara făcea totul pentru a distanţa Turcia de
astfel de alianţe, cât şi pentru a atrage Bulgaria în jocul Berlinului.
Asigurându-se că atât guvernul de la Budapesta, cât şi cel sovietic,
dovedeşte un total dezinteres faţă de acest proiect, Germania face publică
53
ideea potrivit căreia ,,România face un joc periculos" deoarece sub eticheta
neutralităţii, ţinteşte constituirea unui bloc îndreptat împotriva Berlinului şi a
intreselor sale în zona Balcanilor.
În aceste condiţii, Italia, în dorinţa de a nu altera relaţiile cu Germania,
anunţă public, în data de 1 6 decembrie 1 939, cu prilejul discursului rostit de
Ciano, că ,,guvernulfascist nu a lua şi nu va lua iniţiative pentru constituirea

unui bloc al neutrilor"54 .

Convins că în sabotarea acestui proiect Germania a fost opozantul cel
mai îndâtjit şi că principalul artizan în îndeplinirea lui a fost von Mackensen,
la 1 9 decembrie 1 939 Raoul Bossy are întrevedere cu acesta prile , el! care, i-a
spus colegului german că este ,,groparul blocului neutrilor" 5 . In aceste
împrejurări guvernul de la Bucureşti şi în mod special ministrul de externe
Grigore Gafencu devin conştienţi de eşecul proiectului şi abandonează
definitiv această idee începând cu anul 1 940.
În bilanţul de politică externă din data de 6 martie 1 940 prezentat în

J

51

Ibidem.

52 Ibidem.
53

Raoul Bossy, op.cit., p. 195.
Arhivele Naţionale ale României, fond Grigore Gafencu, inv. 2 1 06, voi. 15, p. 1 38
�Telegrama nr. 7245 expediată de Raoul Bossy la Bucureşti în 19 decembrie 1939).
5 Raoul Bossy, op.cit.. p. 204.
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Conferinţa Consilerilor regali şi a regelui Carol al II-lea, Grigore Gafencu
subliniază faptul că în ciuda eşecului proiectului Blocului Ncutrilor ,.,situaţia
ţării noastre atât de tulbure la izbucnirea marelui război s-a limpezit" în
sensul că România arc sprijinul anglo-francez în faţa unei agresiuni ruseşti, s-a
apropiat faţă d� Italia, Uniunea Sovietică pare să-şi fi amânat planurile de
56
expansiune iar Inţelegerea Balcanică şi-a strâns rândurile •
Din nefericire însă toate aceste garanţii de linişte se vor prăguşi
câteva luni mai târziu, iar România va cădea pradă acelui spirit invadator
despre care Emilia Montegut spunea că "există şi va exista până când

Europa îşi va regăsi unitatea pierdută sau, mai bine spus. până ce îşi va
.
7
gasz noua sa unztate"5 .
�

56
57

.

Arhivele Naţionale ... , dosar 37, p. 93-99.
G1igore Gafencu, Ultimele zile p. 2 1 .
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