ROMÂNIA ŞI SFÂRŞITUL SECURITĂŢll COLECTIVE ÎN VIZIUNEA
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"În momentul păcii de dupăprimul război mondial, Europa era împărţită între
victoria aliaţilor şi revoluţia rusă Restabilirea ordinii pe continent era difică cât timp
nu se cunoşteau limitele dezordinii orientale"' .
Rod al unei analize bazate mai ales pe o bună cunoaştere a poten�alului rus,
această concluzie la care ajungea Gafencu după sfărşitul primului război mondial şi
după semnarea tuturor tratatelor impuse de Conferinţa Păcii, nu se mai regăseşte în nici
o lucrare din bogata literatură istoriografică dedicată primei conflagraţii mondiale.
Raţionamentul marelui analist, pe cât de corect astăzi, pe atât de surprinzător în epocă,
este explicat prin faptul că, lipsind de la masa tratativelor, Rusia punea sub semnul
incertitudinilor atât sistemul Versailles, cât mai ales apariţia şi existenţa viitoare a
statelor limitrofe.
Izolată după 1918 şi nerecunoscută oficial, Rusia sovietică va începe încă din
1920 să acuze statele vecine că şi-au însuşit din teritoriile
sale părţi im(J}lrtante care,
întrucât ''fuseseră gubemii ale ImperiUlui ţarisf'2 , îi aparţin de drept. In faţa unor
asemenea pretenţii, la care se adăugau tendinţele revizioniste ale Ungariei şi Bulgariei,
România va ini�a şi desfăşura o amplă activitate internaţională, având ca scop
men�erea frontierelor trasate la sfărşitul primului război mondial.
Urmărind păstrarea sistemului de tratate de la Versailles, politicienii români,
considerând Franţa şi, într-o mai mică măsură, Marea Britanie ca principalele garante
ale acordurilor de pace încheiate, vor susţine c� ideea Securităţii colective să devină
principalul obiectiv al activităţii Ligii Naţiunilor. Impărtăşind punctul de vedere potrivit
căruia statele mici şi mijlocii pot contribui într-un mod substanţial la idealul de pace şi
securitate, România va urmări cu atenţie deosebită mai ales aplicarea articolului 1 O al
Pactului: "Membrii Societăţii se angajează să respecte şi să menţină, contra oricărei
agresiuni externe, integritatea teritorială şi independenţa politică prezentă a tuturor
membrilor Societăţit.3 .
Având în fruntea externelor un om pe măsura evenimentelor şi a vremurilor
(l-am numit pe Nicolae Titulescu), vocea României va fi deseori ascultată de la înalta
tribună a Societă�i Na�unilor, aprecierea prestaţiei sale şi implicit a ţării noastre fiind
dată de cele două rânduri în care lucrările vor fi prezidate de reprezentantul nostru.
Alături de aceste două nominalizări, realizarea şi unanima apreciere a conceptului de
securitate europeană ce poartă semnătura ilustrului nostru diplomat au făcut ca numele
lui Titulescu să fie înscris la loc de cinste, alături de cei mai mari diplomaţi din istoria
relaţiilor diplomatice interna�onale. Lângă el, şi la fel de apreciat, stă astăzi conceptul de
·

Vezi Andrei Lucaci, Grigore Gafencu sau răspunsul la întrebarea "Ce este un diplomat?", în Carpica,
XXIX, p. 267-270.
1 Grigore Gafencu, Preliminarii la războiul din rlislirit, Bucureşti, 1996, p. 222.
2 Nicolae Ciachir, Marile puteri şi România (1856-1947), Bucureşti, 1996, p. 208.
•

3 Istoria Românilor. Compendiu, laş� 1996, p. 302.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

1 54

Andrei Lucaci

Europă unită pe care Gafencu, intuind perfect viitorul politicii pe continent, îl va
concepe şi care, astăzi, constituie op�unea fundamentală a tuturor guvernelor
occidentale.
Primite cu o încredere nemărginită, atât Societatea Na�unilor, cât şi Pacea de Ia
Versailles erau, încă din start, lipsite de o "va/iditaJe morala-A .
Departe de a expune doar punctul de vedere al germanilor care "n-au
considerat-o ca un angajament «corect»'.s , viciile Păcii şi ale Ligii Na�unilor ţineau
atât de lipsa Rusiei de la masa tratativelor şi de refuzul Statelor Unite de a participa ca
membru, precum ŞI_ de rezervele Marii Britanii, care îşi considera încheiată misiunea pe
continent, odată cu obţinerea victoriei. Având un singur duşman real, doar Franţa
învingătoare (pe care Marea Britanie nu o dorea în nici un chip foarte puternică),
Germania va dori revanşa încă din prima zi a înfrângerii, planurile Dawes şi Young girate, spre nemulţumirea francezilor, chiar de foştii aliaţi (britanici şi americani) folosindu-i din plin la revigorarea economică. Purtând amprenta timpului, precaritatea
echilibrului european este ilustrată de Grigore Gafencu într-o fommlă care spune practic
totul: ''Nefericirea acestei politici de securitate colectivă care va produce atâta dezgust şi
decepţii era că ordinea superioară căutată la Geneva se baza pe un echilibru himeric de
,t;
fonnule şi sisteme şi nu pe un echilibru real de forţe' .
Uitate mult prea repede, perfonnanţele analitice ale lui Gafencu fac astăzi loc
unor noi fonnulări care, înlocuind unele cuvinte cu altele, concluzionează că "Primul

război îl explică pe al doilea şi, fn fapt, îl determină fn măsura În care rm eveniment
poate cauza rm a/tu1''7 • Motivat de aceleaşi intui�i, nefonnulate în scris, dar gândite rară
îndoială, Titulescu va iniţia o serie de negocieri cu statele vecine, menite să ducă la
apărarea frontierelor mai ales că, alături de protestele gennane şi sovietice, se auzeau
din ce îp ce mai tare glasurile măcinate de nemulţumiri ale Ungariei şi Bulgariei.
Inconjurată atât de preten�ile iredentiste maghiare şi bulgare, cât mai ales de
''fireasca apropiere dintre Germania şi UnilO'lea Sovieticâ ;s după sfârşitul războiulu�
primul instrument chemat să apere noua cuprindere a statului român îl v� constitui
alianta regională dintre Cehoslovacia, Iugoslavia şi România, denumită Mica Inţelegere.
Alianţă comună defensiv� Ia care, după ideile lui Take Ionescu, ar fi trebuit să participe
şi Polonia şi Grecia, Mica Inţelegere se realizează doar cu participarea celor tre� datorită
atât disensiunilor teritoriale dintre guvernul cehoslovac şi cel polon, cât mai ales
preten�ilor Ia tronul Ungariei emise de ex-împăratul Austro-Ungariei, Carol de
Habsburg, sosit incognito Ia Budapesta în martie 1921. Urmare a protestelor vehemente
care au mers până la ameninţări cu demonstra�i de forţă din partea celor trei ţări,
Conferinţa ambasadorilor de la Paris adoptă o rezoluţie prin care "restaurarea

hahsbU[gilor era prohibită'9.
Incheiată în martie 1921 ,

�

Mica Inţelegere va fi urmată de o serie de acorduri
separate pe care România le va încheia cu o serie de ţări în aceeaşi dorinţă de pace �i �e
apărare a sistemului de la Versailles: cu Polonia la 3 martie 1921, cu Franţa în tunte

4 A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea rAzboi mondial, laş� 1999, p. 5.
Ibidem.

s

6 GrigOI'e Gafenru, op.cit.. p. 224.
7 A.J.P. Taylor, op.dt., p. 27.
8 Nicolae Ciachir, Istoria relaţiilor internaţionale de la Pacea westfalicl (1648) pânl în
contemporaneitate (1947), Bucureşti, 1998, p. 264.
9 1bidem, p. 267.
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1926, cu Italia în septembrie 1926 şi cu Grecia în martie 1928. Odată cu ultimul tratat
(cel cu Grecia din martie 1928), la conducerea Ministerului de Externe român apare
pentru prima dată Nicolae Titulescu. Anunţând, cu ocazia semnării tratatului, că
"Balcanii trebuie să aparţină popoarelor din Peninsula Balcanică''1 0, noul titular al
externelor româneşti va deschide în evoluţia rela�ilor internaţionale o etapă cu adevărat
d�sebită de care sunt legate atât marile presta�i de la tribuna Societă�i Naţiunilor cât,
mat ales, armonizarea legăturilor cu vecinii şi îndeosebi cu Uniunea Sovietică
Personalitate marcantă a României, apari�a lui Nicolae Titulescu şi presta�a sa de
excepţie vin să anuleze sau măcar să diminueze într-o bună măsură o dublă şi mare
pierdere pe care România o înregistrează în 1927, când cei doi artizani ai Marii Uniri,
Regele Ferdinand 1 şi Ion I.C. Brătianu trec în nefiinţă.
Noile stări de lucruri resim�te .mai ales în luptele pentru influenţarea Regenţei,
impuneau României, pe fondul unei accelerări a vie�i politice interna�onale, necesitatea
unei personalităţi puternice, care să pună interesele ţării mai presus de interesele de
partid, mai ales că anul 1928 aducea cu el schimbarea liberalilor cu na�onal-ţărăniştii.
Moment de cotitură în viaţa politică internă a ţării, schimbarea partidelor aflate la
conducere aducea după ea şi prima prestaţie externă a lui Grigore Gafencu. Numit
pentru o scurtă perioadă secretar general la externe, Grigore Gafencu va avea timp să
aprecieze valoarea deosebită a lui Titulescu, astfel încât, luându-1 ca model, va fi unul
dintre cei mai mari sus�ători şi adepţi ai acestuia. Gândite prin analogia dintre formaţia
sa de jurnalist specialist în rela�ile interna�onale şi func�ile politice de�ute în perioada
1928-1933, meritele lui Grigore Gafencu în politica externă românească se regăsesc atât
în participarea la conferinţe şi congrese internaţionale cât mai ales ca participant la
negocierea şi încheierea tratatelor şi acordurilor din această perioadă. El nu poate fi
străin, spre exemplu, de aderarea României la primul tratat intema�onal care interzicea
recurgerea la război ca mijloc de rezolvare a litigiilor dintre state, cunoscut sub
denumirea de Pactul Briand-Kellog, din august 1928, la care va adera şi Uniuniea
Sovietică, la fel cum nu i se poaţe refuza calitatea de "şef al delegaţiei române

particÎfF'.te la Conferinţa Micii Inţelegeri desjăşuraJă la Bucureşti în februarie
1929'' 1 • Este, de asemenea, cunoscut faptul că a urmărit cu viu interes reluarea
legăturilor diplomatice cu Uniunea Sovietică, începute )a doi ani de la formarea
U.R.S.S. (30 decembrie 1922), în martie 1924 la Viena. In acest sens, publicaţiile pe

care le conducea au găzduit în numeroase apari�i articole sub semnătura lui şi a multor
alte personalităţi româneşti, în care erau subliniate ca absolut necesare reluarea tuturor
legăturilor cu răsăritul.
Apreciind conceptul de Securitate Europeană emis de Titulescu, Gafencu va
prelua din opera înaintaşului său mai ales termenul de "teritoriu ca elementfundamental
în definirea agresondw�'12, pe care cu o măiestrie diplomatică remarcabilă îl va folosi
cu predilec�e în numeroasele contacte intema�onale, dar mai ales în dialog cu Molotov:

''prin încălcarea teritoriului nostru, prin actele deforţă .. Unizmea Sovietică a distrus în
România orice simţământ de încredere şi a trezit îndreptăţi/a teamă că însăşi fiinţa
statului român este în primejdie"13 •
1 0 Istoria Românilor. Compendiu, p. 302.
1 1 Grigore Gafencu, Ultimele zile ale EIU"'pci, Bucw-eşt� 1992, p. 8.
1 2 Istoria Românilor. Compendiu, p. 303.
1 3 Grigore Gafencu, Misiune Ia Moscova, Bucureşti, 1995, p. 23 1 .
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În ciuda lipsei unor referiri speciale la Basarabia, Gafencu �a saluta re��
legăturilor diplomatice cu Uniunea Sovietică, mai ales că, ţn calitate d� Mimstru
Secretar de Stat la industrie şi comerţ în intervalul iunie-noiembne 1933, realizase faptul
că "absenţa unui comerţ dezvoltat între cele două ţări, anula un stimulent de natură
14
economică pentru a se ajunge la un acord' • Susţinând ideea emisă de1 Titulescu
5
potrivit căruia "situaţia internaţională este din ce în ce mai îngrijorătoate" , Grigore
Gafencu va susţine în disputele parlamentare atât reorganizarea Micii Inţelegeri din
16 februarie 1933 (părăsise secretariatul de stat Aal Afacerilor Străine în octombrie 1932),
cât şi realizarea la Atena în 9 februarie 1934 a Inţelegerii Balcanice (în decerpbrie 1933
părăsise postul de subsecretar de stfit la industrie şi comerţ). "Aceasta (lnţelegerea
Balcanică - n.a.) împreună cu Mica Inţelegere, crea un bloc de pe Coasta Dalmaţiei şi
Podişul Boemiei până în insula Creta şi frontiera Iranului, cu o populaţie de

70. 000.000 locuitori, menit să.frâneze tendinţele revizioniste şi expansioniste ale wwr

state"16•

În ciuda acestor măsuri organizatorice prin care statele din est încercau să-şi
salveze teritorjile şi să-şi asigure independenţa, situaţia internaţională se agrava din ce în
ce mai mult. Inceputul, dat de retragerea Japoniei din Liga Naţiunilor în martie 1 933,
este continuat de noul Acord Naval din iunie 1935 impus de Germania, prin care
aceasta îşi crează o flotă de război egală cu 35% din tonajul britanic şi cu 45% la
submarine. La 3 octombrie 1 935, Italia atacă Abisinia, iar Hitler ocupă zona
demilitarizată renană. Lipsa oricărei atitudini din partea Ligii Naţiunilor, în ciuda
vehementelor solicitări şi proteste, la adresa agresorilor, anunţau, aşa cum avea să spună
Nicolae Titulescu: "sfqrşitul acestui organism lafel de.fragil ca şipacea''.
Altfel spus, "In realitate, întreaga Europă nouă, născută în urma victoriei

aliaţilor, a fost dezamăgită .. împotriva noilor forţe care se. qfirmau în centrul
continentului nu se �ăsea nicăieri un punct de sprijin european. In Occident era haos,
în Răsărit, panicâ' 7 . Absolut real, acest haos şi această panică, cum le numeşte
Gafencu, se află doar la început, deoarece lucrurile se complică şi mai mult odată cu
începerea războiului civil din Spania, unde "Italia şi Germania, susţinândpe generalul

FrancDg se înlâlnesc pe poziţii opuse cu sovieticii şi anglo-gancezii care susţin guvernul
legal' 1 Urmat de un protest britanic "formal şi tardiv" 9 şi de eşecul unei înţelegeri
regionale în Europa centrală şi de sud-est sub egida Franţei, unde "cercurile politice
erau puternic divizate"20, are loc în sfărşit cel mai elocvent eveniment ce punea în
•

lumină ideile germane - ocuparea Austriei. Punct decisiv şi final în evoluţia şi
activitatea Ligii Naţiunilor, ocuparea Austriei reprezintă momentul din care conceptul
securităţii colective devine himeric, iar menţinerea păcii o chestiune exclusiv germană.
Trăind intens evenimentele, Gafencu va exclama: "... amenintarea contra ordinii
europene nu venea nici măcar pentru ţările din Răsărit dinspre Rusia' .z1 , "ci chiar din

centrul Europei. Noua Germanie a cărei puJere devenea din zi în zi mai ameninţătoare
14 Istoria Românilor. Compendiu, p.
IS Ibidem, p. 303.

443.

16 Nicolae Ciachir, Marile puteri şi România. , p. 217.
1 7 Grigore Gafencu, Preliminari.i -, p. 224.
18 Nicolae Ciachir, Istoria politică a EuropP-i de la Napoleon la Stalin, Bucureşti, 1998, p. 230.
1 9 1storia Românilor. Compendiu, p. 305.
20 Ibidem
2 1 Grigore
Gafencu, PrdinWnarii , p. 224.
..
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nu mai era Germania lui Bismarck Ambiţiile sale nu aveau nici o frână, iar aspiraţiile
sale, nici o limitâ'22•
Pe plan intern, norii ameninţători erau purtaţi şi vehiculaţi cu putere de mişcarea
legion� care ?eparte de a fi li�sită în anut?ite momente "d� orice co!ltac� �u realitatea
noastrâ' , , ''pnn tezele sale de zmporl'' ŞI fonnele de manifestare dm ann 1934-1941,
a promovat în mod clar o politică fascistă, constituind pentru Gennania o veritabilă
Coloană a V-a şi un excelent instrument de presiune asupra vie�i politice româneşti. "Ar
fi nedrept - ne spune Gafencu să atribuim o inspiraţie şi ilif/uenţe exclusiv străine
acestei mişcări. Dar natura violentă a tânărului şefcare nu dădea înapoi din faţa nici
unei manifestaţii de forţă, nici măcar a crimei - la 28 decembrie 1934 LG. Duca,
preşedintele Consiliului, a căzut la Sinaia, doborât de împuşcăturile a patru
«legionari» - a împins Garda de Fier pe căi ilegale"25 . Dramaticul sfărşit al celui
despre care Gafencu spunea că este "unul dingrea puţinele noastre elemente distinse,
civilizate şi bine pregătite din lwnea politicâ 6 este legat mai ales de actul dizolvării
Gărzii de Fier, în unna căruia legionarii vor spune despre guvemui i.G. Duca
că "au
venit să apere pe Lupeasca (deci pe evrei -n.a.) şi să distrugă Garda de Fier'.21 •
Duşman recunoscut al mişcării, Titulescu este, potrivit lui Gafencu, unul care "a
contribuit hotărâlor la alungarea lui Vaida şi la întoarcerea lui Duca"28 susţinând
măsura dizolvării Gărzii de Fier şi în Consiliul de Miniştri, şi în faţa regelui29.
Ştiind cui �n meritele scoaterii lor în afara legii, chiar în ziua dizolvării, când
Titulescu se afla în trenul spre Cehoslovacia, intrând în compartimentul de lucru, va �i
pe birou un plic din partea Gărzii de Fier ce conţinea "condamnarea sa la moarte'.3° .
Maestru al luptelor de culise, Carol, care era şi el foarte pătruns de ideile autoritare aflate
în vogă în Europa centrală, va refuza "să semneze un decret regal de dizolvare'.31 ,
lăsând astfel întreaga responsabilitate pe umerii lui Duca. Deloc întâmplătoare, această
mişcare unnărea atragerea lui Codreanu în planurile lui Carol. Inten�onând să-I
numească pe Codreanu ca P-rim-ministru, regele devenea potrivit dorinţelor sale
"Căpitanul mişcării legionare' ".32 şi prin aceasta, o autoritate care, susţinută de legionari,
putea beneficia de un regim privilegiat în raporturile cu Hitler. Refuzul lui Codreanu din
februarie 1937, unnat de semnarea unui pact de neagresiune între Garda de Fier şi Iuliu
Maniu şi George Brătianu, considerat un mare succes datorită recunoaşterii mişcării de
către unul dintre fauritorii Marii Uniri, vor adânci ura lui Carol faţă de căpitan, dar mai
ales va cristaliza dorinţa acestuia de a-şi impune propria dictatură. Situarea Gărzii de
Fier pe locul trei în alegerile din decembrie 1937, cu 15,5% din voturi, moment ales de
"Codreanu şi locotenenţii săi să recunoască că puterea era şi pentru ei scopul
·

-

22 Ibidem, p. 225.
23 Ibidem, p. 226.
24 1bidem
25 1bidem, p. 227.
26 Idem, Însemnări politice 1929-1939, Bucureşti, p. 309.
27 1bidem, p. 312.
28 1bidem
29 1bidem, p. 3 1 3.
30 Ibidem, p. 3 14.
3 1 1bidem
32 N. Ciachir, Marile Puteri şi România..., p. 204.
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"33
suprem , constituie pentru Carol evenimentul în unna căruia va căuta un pretext
pentru a-l lichida pe căpitan.
Lăsând pentru moment deoparte răfuiala cu Codreanu şi profitând de lipsa de
coeziune a partidelor politice, Carol face primul pas spre instaurarea dictaturii personale,
aducând la putere Partidul Naţional Creştin al lui Goşa-Cuza.
Continuând să ''pescuiască în ape tulburt .J , Carol face unnătorul pas, astfel
încât pe baza prerogativelor sporite date de noua constituţie din 27 februarie 1 938,
demite guvernul, instaurând regimul monarhiei autoritare. Unnează interzicerea
activităţii partidelor politice şi instituirea Consiliului de Coroană ca organ de stat, în care
miniştrii, purtând denumirea de consilieri regali, erau numiţi de rege. Se împlineau în
acest fel toate dorinţele sale de mărire, în România nemaiex.istând forţe sau personalităţi
care să-I critice sau care să i se opună. Dorind să-şi consolideze situaţia pe plan
internaţional, Carol întreprinde un turneu în capitalele Angliei şi Franţei de unde pleacă
fără nici un sprijin astfel încât, hotărât să joace ultima carte, vizitează Gennania. In faţa
brutalităţii condiţiilor impuse de Hitler: retragerea României din Liga Naţiunilor,
denunţarea tratatelor şi aducerea Gărzii de Fier la putere, dar mai ales a ameninţării cu
anihilarea, Carol revine în ţară unde, sub pretextul tentativei de a fugi de sub escortă,
Corneliu Zelea Codreanu este executat. Aparent paradoxală, decizia de îndepărtare a
căpitanului, considerată de Hitler drept o "sfidare adusă persoanei sale şi naţional
socialismuluz� .Js ascundea de fapt teama lui Carol ca nu cumva să fie înlocuit cu
legionarii. Măsura îndrepărtării prin forţă a lui Codreanu -spijinită de numeroşi oameni
politici ai vremii, în dorinţa diminuării activităţii legionare - îl aducea pe Carol în
.J
ipostaza de "singur interlocutor posibil al Fiihreruluf 6 • Convins că între iritarea faţă
de execuţia lui Codreanu şi interesele economice ale Gennaniei - Hitler o va alege pe
cea din unnă, Carol acceptă începând din februarie 1939 negocierile româno-gennane
în vederea încheierii unui tratat economic. Cunoscând că producţia de carburant sintetic
de
al Gennaniei nu va acoperi necesarul în caz de război "este de mirare că dis
zm asemenea atu oamenii politici români nu au ştiut săjoace această carte' .J , obţinând
pentru România condiţii mult mai avantajoase. Clauzele tratatulu� semnat în unna unor
presiuni aproape ultimative din partea Gennaniei, la câteva zile după schilodirea
Cehoslovaciei în martie 1 939, unnau să fie puse în practică printr-o serie de acorduri
.3
ulterioare. Urmând "să facă din economia românească o anexă a celei germane' 8,
acordurile vor fi încheiate după îndelungi tergiversări necesare, aşa cum spunea
Gafencu, pentru "organizarea zmei acţizmi interne de rezistenţă sistemaJică în toate

�

domeniile economiei noastre împotriva cererilor germane care arfi depăşit cadrul sau
măsura invoielilor noastre' .J9 • Speranţa era însă iluzorie, întrucât Hitler, în conferinţa
secretă din 8 martie 1 939, va expune în faţa colaboratorilor săi planul imediat şi de
33 Grigore Gafenru, Prdiminari,i- p. 227.
34 Istoria Românilor. Compendiu, p. 300.
35 N. Ciachir, Marile Puteri şi România._, p. 228.
36 Aorin Constantiniu, O istorie sinceri a poporului român, Bucureşti, 1997, p. 361.
37 1bidem, p. 363.
38 Istoria Românilor. Compendiu, p. 3(J7.

39 1bidem
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perspectivă potrivit căruia: ''până la 15 martie 1939 Cehoslovacia va.fi lichidată. Urma
Polonia şi nu Danzing-ul, faza Danzingfiind considerată de .fiilu'er depăşită, văzând o
rezistenţă slabă din partea Poloniei şi nici un ajutor dat acesteia de CO'lglo-saxoni.
Ungaria, România şi Iugoslavia trebuiau să facă parte neapăraJ din spaţiul vital al
Gemumiet ,4{).

În lumina a ceea ce astăzi ştim despre perioada care prefigura a doua mare
conflagra�e mondială, putem spune că departe de a fi un bun politician, Carol a dorit
mai ales să gestioneze singur politica României, şi că această politică dusă aproape în
nume personal se va finaliza cu dramatica situa�e din anul 1940.
Schimbarea de la externe a lui Titulescu, "ajuns un fel de Ministru de externe
«permanent», adică sub toate guvernele între 1927-1936' .41 , ocuparea Austriei, dar mai
ales împărţirea Cehoslovaciei după Conferinţa de la MUnchen, erau tot atâtea semnale
că lumea se îndrepta în mod clar spre război. Palidă consolare, refuzul de a participa la
împ� Cehoslovaciei şi "Cazul Tilea" - despre care se spune astăzi că ar fi deschis
ochii Angliei şi Franţei, determmându-le schimbarea pozi�ei - sunt practic singurele şi
ultimele ipostaze în care România se mai manifestă ca un stat cu o politică
independentă. Fără a uita tratatele economice cu Anglia şi Franţa din martie şi respectiv
aprilie 1939 (încheiate după tratatul cu Germania) şi garan�ile politice :franco-britanice
din aprilie 1939, realizate după ocuparea Cehoslovaciei, dar mai ales datorate
"demersului energic al lui Viorel Tilea' .42, la care adăugăm ideea unui front de
rezistenţă antifascistă (Anglia, Franţa, U.R.S.S.), putem spune că derularea fantastică a
evenimentelor europene izolaseră practic România.
Având ca factor determinant Tratatul de neagresiune dintre U.R.S.S. şi Germania
din 23 august 1939, Consiliul de Coroană întrunit în 6 septembrie 1939 hotărăşte "în
unamitate" neutralitatea. Cu acest prilej marele istoric Nicolae Iorga avea să noteze:

"Facem astăzi o altă politică decât aceea pe care o avem în inimă. Nu o putem face
decât pe aceea de astăzi! Neutralitatea demnă şi onestâ .43 • "Prinsă intre cei doi coloJ1
totalitari, România era complet izolată de puterile care-i garCO'ltaseră integritatea'
astfel încât, în aţa evenimentelor care se anunţau, nimic nu "mai stătea in puterea
oamenilor să aleagâ .45 • Într-un astfel de context în care în faţa României nu mai existau
practic nici un fel de op�uni politice, regele Carol face apel la serviciile lui Grigore
Gafencu, nurnindu-1 "la 23 decembrie 1939 ministru al afacerilor exteme'.46

40

Leonida l..oghin, Mari Conferinţe internaţionale (1939-1945), Bucureşti, 1989, p. 63.
41 A01in Constantiniu, op.dt., p. 355.
42 Istoria românilor. Compendiwn, p. 308.
43 1bidem
44 Aorin Constantiniu, op.cit., p. 366.
45 1. Ciupercl, Totalitariwul fenomen al sewlului XX, laşi, 1997, p. 273.
46 Grigore Gafencu, Prdimarii-, p. 229.
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La Roumanie et la fin de la securite collective
dans la visi.on du Grigore Gafencu

1

Resume

Honune politique, dimplomate et representent d'elite de l'exile roumain, Grigore Gafencu
s'enscrie par toute sa prestation dans la sene des dignitaires roumains qui placant la patrie au
dessus du ses aspirations, representant aujourd'hui un exemple digne d'etre continuer. Ministre
des Affaires Etrangers de la Rournanie, dans !'intervalle de temps: la fin de Ia securite collective et
l'ascension du perii fasciste, Grigore Gafencu a une tentative du sauvee la Roumanie avoir
l'intuition d'un projet qui s'intituler dans l'epoque ''Les groupements des neutres".
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