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INTRODUCERE 
 
 

În aproape toată perioada interbelică, mai precis până în anul 1938, 
Marea Britanie1 nu a avut o strategie politică sau economică bine conturată 
faţă de România. Cele mai multe acţiuni ale britanicilor în legătură cu spaţiul 
românesc au pornit de la principii generale, cum erau menţinerea păcii, a 
statu quo-ului stabilit în urma Conferinţei de Pace de la Paris din 1919-1920 
sau a influenţei Ligii Naţiunilor. România nu a avut o alianţă oficială cu 
Marea Britanie, dar rolul important al acesteia din urmă în cadrul 
organizaţiei ce-şi avea sediul la Geneva, a asigurat existenţa unor bune relaţii 
între cele două ţări. În mai toată perioada cuprinsă între cele două războaie 
mondiale, România a avut o importanţă redusă pentru oficialii de la Londra, 
cu mult mai mică decât cea a Greciei, Turciei sau Ciprului, ţări în care 
influenţa britanică era puternică, dar şi tradiţională în acelaşi timp. 

Statul balcanic de la nord de Dunăre se afla situat la periferia liniilor 
maritime britanice care legau metropola de Orientul Apropiat şi de India, 
dar în apropierea Bosforului şi Dardanelelor, ceea ce îi conferea o 
importanţă cu adevărat mare doar în cazul unui nou război. Pentru opinia 
publică din Marea Britanie, dar şi pentru majoritatea politicienilor, România 
era o ţară îndepărtată din Europa Răsăriteană, în care se putea ajunge după 
trei zile de călătorie cu trenul sau în urma unui zbor de 14 ore, neexistând o 
rută directă2. 

Descrierea făcută de Sir Sacheverell Sitwell, care a vizitat România în 
anul 1937, nu lasă nici ea vreun dubiu cu privire la puţinele cunoştinţe pe 
care britanicii le aveau în legătură cu statul din Balcani: 

„Când vine vorba pentru prima dată de o călătorie în România, foarte multă 
lume, ca şi mine de altfel, îşi deschide atlasul şi o caută pe hartă. Nimeni nu 

                                                 
1 Termenul Marea Britanie va fi folosit pe tot cuprinsul cărţii, deşi, aşa cum se ştie, nu este 
tocmai corect. Denumirea oficială a statului este astăzi Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord, o formulă prescurtată a acesteia fiind Regatul Unit. Adesea se fac confuzii 
între termenii Anglia, Marea Britanie şi Regatul Unit, cu toate că există diferenţe 
semnificative. Anglia este doar una din ţările regatului, Marea Britanie fiind compusă din 
Anglia, Scoţia şi Ţara Galilor, în timp ce Regatul Unit cuprinde şi Irlanda de Nord. 
Câteodată, numele Britania este folosit pentru a desemna Regatul Unit. Din punct de 
vedere geografic, sintagma „insulele britanice” se referă atât la Regatul Unit, cât şi la 
Republica Irlanda (Encyclopædia Britannica 1994, vol. 29, p. 1). 
2 Trenul Orient Express pleca în fiecare duminică şi joi din Londra, dar nu din Gara 
Victoria, ci din Gara de Est. În cazul călătoriei pe calea aerului, nu exista un zbor direct din 
Marea Britanie către România, ci trebuia făcută o transbordare către avioanele aparţinând 
companiilor Air France, Lufthansa sau Lares (Pearton 2005, p. 8). 
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s-ar osteni să facă aşa ceva în cazul unor ţări mai cunoscute. România este, 
fără îndoială, una dintre ţările europene cele mai puţin cunoscute. […] Este 
o ţară îndepărtată. Dacă te sui în tren, hotărât, din cine ştie ce motiv, să 
porneşti în călătoria cea mai lungă cu putinţă din Europa, este foarte 
probabil că te vei da jos peste patru zile în gara Constanţa, pe ţărmul Mării 
Negre […]. Majoritatea oamenilor sunt mulţumiţi să ştie că Europa sfârşeşte 
la Nistru şi Marea Neagră. Astfel, România e la capătul Europei”3. 

În acea perioadă, un cititor al ziarelor britanice cu un nivel mediu de 
educaţie ştia doar două lucruri în legătură cu România, primul fiind legat de 
existenţa unor importante rezerve de petrol în această ţară, iar al doilea era 
reprezentat de Elena Lupescu şi relaţia sa cu regele Carol al II-lea. Astfel, se 
poate constata că din acest punct de vedere există o situaţie similară şi în 
ziua de azi, doar că informaţiile britanicilor despre România sunt legate de 
Nicolae Ceauşescu şi de, bineînţeles, Dracula. 

Intrată sub dominaţia unei alte mari puteri, România ar fi putut deveni 
o ameninţare pentru interesele britanice din Marea Mediterană. Totodată, în 
condiţiile în care Valea Prahovei era la acea vreme una din cele mai bogate 
zone petrolifere ale Europei, un control german asupra teritoriului 
românesc ar fi diminuat cu mult eficienţa unei blocade navale a vaselor de 
război ce aparţineau de Royal Navy, aşa cum de altfel al Doilea Război 
Mondial a demonstrat-o. 

Cu siguranţă se poate spune faptul că în anii 1919 şi 1920, în timpul 
semnării tratatelor de pace ce au urmat primei conflagraţii mondiale, 
contactele directe dintre politicienii britanici şi români au fost mai 
numeroase ca oricând. Tot în 1920, Marea Britanie şi-a asumat singura sa 
obligaţie vizavi de Balcani, recunoaşterea apartenenţei Basarabiei la 
România, realizată prin semnarea tratatului din 28 octombrie 1920, pe care, 
pe lângă reprezentanţii guvernului de la Londra, şi-au mai pus semnătura şi 
cei ai Franţei, Italiei şi Japoniei. Ratificat la doi ani distanţă de către 
Parlamentul de la Londra, tratatul obliga Marea Britanie să intervină în 
favoarea României în cazul în care ar fi existat o tentativă de includere a 
provinciei dintre Prut şi Nistru în hotarele sovietice, ceea ce din punctul de 
vedere al multor politicieni britanici a constituit o greşeală, întrucât Foreign 
Office-ul garantase o frontieră îndepărtată din Europa, a cărei menţinere nu 
avea nicio importanţă pentru guvernul britanic. Franţa şi Italia l-au ratificat 
mai târziu, în 1924 şi, respectiv, 1927, dar Japonia nu l-a ratificat niciodată, 
ceea ce a făcut ca tratatul să fie inoperant4. 

                                                 
3 Sitwell 2011, p. 15. 
4 Ca parte a convenţiei sovieto-japoneze din 20 ianuarie 1925, guvernul de la Moscova şi cel 
de la Tokyo au stabilit în secret ca Japonia să nu ratifice niciodată tratatul din 28 octombrie 
1920. Aproximativ 20 000 de pescari japonezi câştigau peste 24 de milioane de dolari din 
pescuitul în apele sovietice, iar URSS a ameninţat Japonia că va întrerupe orice discuţie 



Marea Britanie şi România (1936-1941) 

7 

Un moment important al relaţiilor româno-britanice din perioada 
interbelică a fost reprezentat de discuţiile şi planurile din anul 1930, 
referitoare la construirea unei baze navale pe lacul Taşaul, la nord de 
Constanţa. Deşi nu s-au materializat datorită neglijării proiectului atât de 
partea britanică, cât şi de cea română, la care mai pot fi adăugate şi alte 
cauze, cum ar fi restricţiile impuse ieşirii capitalurilor britanice, situaţia 
neclară a strâmtorilor, dar şi opoziţia Franţei, el a reprezentat unul din 
puţinele momente notabile din evoluţia relaţiilor dintre Marea Britanie şi 
România anterior anului 1938. 

Deşi Conferinţa de la München din toamna anului 1938 a dus la 
modificarea atitudinii politicii externe britanice faţă de România, 
remilitarizarea Renaniei din 7 martie 1936 a reprezentat evenimentul care a 
stat la baza acestei schimbări, a fost punctul de cotitură din anii ’30 ai 
secolului trecut în domeniul relaţiilor internaţionale. A fost, cu siguranţă, 
primul pas în direcţia politicii conciliatoriste de mai târziu a guvernului 
britanic. Reocuparea de către armata germană a zonei renane nu a rămas 
fără urmări nici în diplomaţia românească. Nicolae Titulescu, cel care în 
ultimii patru ani modelase politica externă a României, imprimându-i 
acesteia o orientare clară către Franţa şi Anglia, fără a lua în calcul 
Germania, la 29 august 1936 a fost îndepărtat de la conducerea Ministerului 
Afacerilor Străine de la Bucureşti. Acceptarea remilitarizării Renaniei, ceea 
ce presupunea sfârşitul planurilor de securitate aşa cum fuseseră ele 
formulate după sfârşitul Primului Război Mondial, şi demiterea lui Titulescu 
din fruntea diplomaţiei româneşti au reprezentat două importante decizii 
care nu au rămas fără repercusiuni în politica externă britanică şi 
românească. 

După ce Titulescu a încetat să mai fie şeful diplomaţiei române, regele 
Carol şi miniştrii de Externe care s-au succedat până în vara anului 1940 au 
încercat să adapteze politica României la noua situaţie din Europa, în care 
influenţa germană era tot mai puternică în partea central-răsăriteană. Deşi 
oficialii români deveniseră atenţi la creşterea puterii germane, legăturile 
tradiţionale ale României cu anglo-francezii au fost păstrate. Având în 
vedere slăbiciunea economică, politică şi militară a Franţei manifestată din 
anul 1936, guvernul de la Bucureşti a început să se orienteze tot mai mult 
spre Marea Britanie, văzută ca singura mare putere ce putea limita ambiţiile 
celui de-al Treilea Reich în Europa. 

Vizita oficială a regelui Carol al II-lea în Marea Britanie în toamna 
anului 1938, cea a ministrului Afacerilor Străine, Grigore Gafencu, garanţiile 
britanice din 13 aprilie 1939 au reprezentat momente în care relaţiile 

                                                                                                                        
referitoare la regimul pescuitului dintre cele două ţări, în cazul în care japonezii ar fi ratificat 
tratatul semnat în 1920, referitor la Basarabia (Constantiniu 2008, p. 304). 
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româno-britanice au ajuns la o dinamică pe care nu o mai cunoscuseră 
anterior. A fost însă urmată de o îndepărtare a României de politica 
promovată de Foreign Office, cauzele fiind atât externe, cât şi interne. 
Creşterea puterii Germaniei şi Italiei, cumulată cu slăbiciunea din ce în ce 
mai accentuată a Franţei, înfăptuirea aşa-numitului Drang nach Osten al Reich-
ului aparţin primei categorii de cauze, în vreme ce erodarea democraţiei în 
România şi instituirea unui regim dictatorial, chiar dacă de esenţă slabă, la 
care se poate adăuga o accentuare a extremismului politic de dreapta, intră 
în cea de-a doua categorie. 

Chiar dacă relaţiile oficiale dintre Marea Britanie şi România au fost 
rupte doar în 1941, practic anul 1940 a fost cel care a marcat încetarea 
colaborării dintre cele două ţări, deoarece România devenise un satelit al 
Germaniei, ceea ce nu mai lăsa loc şi pentru o cooperare cu puterea 
occidentală insulară. În final, se poate spune că studiul relaţiilor româno-
britanice din perioada 1936-1941, caracterizate de o oarecare apatie până în 
1938, de o intensificare fără precedent în anii 1938 şi 1939, urmate de răcire 
şi situarea în tabere adverse în 1940 şi, respectiv, 1941, reprezintă un subiect 
interesant de cercetare. Este cazul tipic de relaţie care s-a creat, pe de o 
parte, între o mare putere, învingătoare în Primul Război Mondial şi garantă 
a statu quo-ului stabilit ulterior şi, de cealaltă parte, un stat relativ mic care 
obţinuse importante câştiguri teritoriale în 1918 şi a cărei integritate 
teritorială se baza pe tratatele Conferinţei de Pace de la Paris. Din 
perspectivă economică, relaţiile româno-britanice au reprezentat situaţia 
tipică de colaborare între o economie puternică, industrializată, ce exporta în 
mare parte produse finite, şi una predominant agricolă, ce vindea îndeosebi 
materii prime. Cu toate acestea, chiar dacă relaţiile din perioada 1936-1941 
dintre Marea Britanie şi România reprezintă o situaţie clasică de analiză, 
acest lucru nu înseamnă deloc că nu pot fi găsite teme interesante de 
cercetare pentru cei şase ani luaţi în calcul. 
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POLITICA EXTERNĂ A MARII BRITANII FAŢĂ DE EUROPA  
ÎNTRE ANII 1933 ŞI 1939 

 
 

De la venirea lui Adolf Hitler la putere până la remilitarizarea 
Renaniei 
 

Contrar multor idei preconcepute care există astăzi, venirea naziştilor 
la putere în Germania nu a adus modificări ale atitudinii pe care Marea 
Britanie le avea faţă de această ţară. În fond, Adolf Hitler devenise cancelar 
pe cale legală, câştigând această poziţie prin rezultatul pe care NSDAP1 le 
obţinuse în alegerile din noiembrie 1932, pentru ca mai apoi însuşi 
preşedintele Hindenburg să-i încredinţeze misiunea de a forma un nou 
guvern. Chiar dacă cu mult înainte se ştia la Londra că acest partid nou-venit 
la putere nu era deloc adeptul parlamentarismului şi al democraţiei2, 
membrii guvernului britanic aveau prea puţine motive să fie îngrijoraţi. 
Dimpotrivă, eliminarea pericolului bolşevic care a planat în toată perioada 
existenţei regimului republicii de la Weimar3, crearea unei stabilităţi politice 
în Germania, precum şi refacerea economică nu făceau nimic altceva decât 
să genereze la Londra o percepţie favorabilă asupra noii ordini instituite prin 
apariţia celui de-al Treilea Reich. Nu exista în Marea Britanie niciun 

                                                 
1 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Partidul Naţional-Socialist Muncitoresc 
German). 
2 Încă de la începutul anilor ’20, diplomaţii britanici din Germania observaseră trei 
caracteristici importante ale naţional-socialiştilor germani, ele fiind asociate în Marea 
Britanie partidului acestora pentru următorii zece ani, ba chiar şi mai mult. Trăsăturile 
predominante erau antisemitismul, utilizarea violenţei ca mijloc preferat în viaţa politică, 
precum şi combinaţia derutantă de naţionalism şi socialism prezentă atât în numele 
partidului, cât şi în programul acestuia. La mijlocul lunii noiembrie 1922, Cecil Gosling, 
consulul general britanic din Frankfurt, a fost cel care a realizat prima analiză a programului 
în 25 de puncte al Partidului Nazist, el ajungând la concluzia că din punct de vedere 
ideologic mişcarea nazistă era „o imitaţie a fascismului italian”, în vreme ce Hitler era numit 
„Mussolini al Bavariei”. La rândul său, într-o primă fază, William Seeds, consulul general 
britanic de la München, a fost consternat de combinaţia dintre naţionalism şi socialism, 
considerându-i pe nazişti ca fiind în realitate agenţi provocatori pseudosocialişti. Conform 
diplomatului britanic, ei erau recrutaţi din cercurile reacţionare şi grupaţi pentru a provoca 
o revoltă socialistă ori comunistă în Bavaria, ceea ce ar fi oferit reacţionarilor pretextul de a 
organiza o dictatură militară (Clemens 1999, p. 67-69, 75). 
3 Lenin prezisese că următoarea revoluţie socialistă a lumii va fi în Germania, ţara care în 
acel moment reprezenta veriga cea mai slabă din lanţul de state capitaliste. Vacuumul de 
putere ce se crease oarecum în centrul continentului oferea condiţii propice pentru 
înaintarea bolşevică spre statele Europei Centrale şi Occidentale (ibidem, p. 65). 
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sentiment de teamă faţă de Germania, ba chiar din contră, imediat după 
venirea lui Hitler la putere era prezentă mai mult temerea că Germania s-ar 
putea prăbuşi, decât ca germanii să aibă capacitatea de a purta un război 
ofensiv. La această percepţie favorabilă a contribuit din plin şi faptul că 
numirea lui Hitler în fruntea guvernului nu a însemnat imediat promovarea 
unei noi politici externe. Konstantin von Neurath, un naţionalist 
conservator, a rămas în continuare în fruntea Ministerului de Externe, 
obiectivele sale fiind atât cultivarea prieteniei cu Marea Britanie şi Italia în 
scopul evitării izolării diplomatice, cât şi slăbirea Franţei, oriunde ar fi fost 
posibil acest lucru4. 

Chiar dacă nu mai era de mult timp prim-ministru şi nici nu mai 
îndeplinea vreo funcţie guvernamentală, merită a fi menţionat punctul de 
vedere al lui David Lloyd George despre Adolf Hitler, exprimat în anul 
1937: 

„Indiferent ce s-ar putea crede despre metodele lui [Hitler] - şi, cu siguranţă, 
acestea nu sunt cele ale unei ţări cu sistem parlamentar - nu există nicio 
îndoială că el a reuşit să producă o transformare extraordinară în ceea ce 
priveşte spiritul poporului său […]. Iar popularitatea sa nu poate fi pusă la 
îndoială, mai ales în rândurile tineretului german. Vârstnicii au încredere în 
el; tinerii îl idolatrizează. Este acea veneraţie faţă de eroul naţional care şi-a 
salvat ţara aflată în cel mai înalt grad de degradare şi dependenţă. În cazul 
său nu este vorba de admiraţia reţinută în faţa unui lider ce se bucură de 
popularitate. El este George Washington al Germaniei […]. Pe de altă parte, 
cei care îşi imaginează că Germania a revenit la sentimentele sale imperialiste 
nu dau dovada că ar fi înţeles caracterul transformării produse. Ideea unei 
Germanii care ar intimida Europa cu trupele sale mărşăluind peste 
frontierele altor ţări nu face parte din noua viziune politică”5. 

Constituind un exemplu tipic pentru modelul în care două sau mai 
multe naţiuni consideră că este temporar avantajos pentru ele să fie 
implicate mai degrabă într-o competiţie pentru putere şi o cursă a 
înarmărilor prin care se impun anumite limite, decât să participe la o 
concurenţă haotică pentru creşterea puterii lor militare, acordul naval anglo-
german din 1935 a obţinut acordul Amiralităţii, al Foreign Office-ului şi al 
întregului cabinet, fiind privit ca o contribuţie reală la menţinerea păcii. La 
21 iunie 1935, atunci când acordul anglo-german a fost anunţat în 
parlament, pactul a fost considerat o soluţie practică, ştiindu-se faptul că 
Germania construia deja o flotă care depăşea limitele impuse de Tratatul de 
Versailles6. În condiţiile în care Conferinţa pentru Dezarmare de la Geneva 
înregistrase un eşec total, iar Germania îşi arătase dorinţa sa de a se reînarma 

                                                 
4 Layton 1997, p. 122. 
5 Ibidem, p. 1. 
6 Howard Powers 1954, p. 179. 
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pentru a atinge egalitatea cu celelalte mari puteri ale Europei, britanicii au 
considerat că este indicat să-şi menţină supremaţia navală fără a pune în 
aplicare un program de înarmare costisitor7. Se evita astfel o posibilă 
confruntare cu cel de-al Treilea Reich, precum şi dezvoltarea unui program 
de înarmare necontrolat al germanilor, aceştia din urmă recunoscând 
superioritatea navală a Marii Britanii. 

Ambele părţi semnatare nu puteau fi decât mulţumite de termenii 
acordului semnat în 1935. Germania obţinuse dreptul de a-şi dezvolta flota 
sa de suprafaţă până la ponderea de 35 de procente faţă de Royal Navy, în 
vreme ce la construcţia de submarine primise paritatea. Se poate remarca 
faptul că din cauza startului tardiv şi al resurselor angajate, germanii oricum 
nu ar fi putut depăşi această cotă, în vreme ce egalitatea cu britanicii la 
capitolul construcţiei de submarine le asigura un nivel înalt de dezvoltare 
pentru un tip de navă de război care reprezenta mijlocul cel mai la îndemână 
pentru a realiza acţiuni de atac şi apărare împotriva unei flote de suprafaţă ce 
era net superioară8. La rândul lor, britanicii îşi asiguraseră o distanţă sigură 
faţă de puterea navală germană la capitolul nave de suprafaţă, în caz de 
nevoie putând să-şi mărească şi mai mult acest avans. În plus, un potenţial 
pericol din imediata apropiere a apelor teritoriale fusese îndepărtat, ceea ce 
nu era puţin lucru în condiţiile în care Marea Britanie se confrunta deja cu o 
ameninţare japoneză în apele Orientului Îndepărtat9. Totodată, semnarea 
acordului naval cu Germania arăta că Marea Britanie prefera să se bazeze pe 
acorduri bilaterale atunci când era în joc propria-i securitate, decât pe 
partenerii Conferinţei de la Stresa10 - Franţa şi Italia. 

Se poate spune cu certitudine că până în 1935, anul în care Italia a 
atacat Abisinia, relaţiile anglo-italiene au fost satisfăcătoare. Invadarea 
acestui stat african, membru al Ligii Naţiunilor, a pus Marea Britanie într-o 
postură deloc comodă, ceea ce a avut ca rezultat înrăutăţirea relaţiilor 
bilaterale cu Italia. Agresiunea italiană din Abisinia a reprezentat o problemă 

                                                 
7 Morgenthau 2007, p. 426. 
8 Ibidem. 
9 Farmer 1996, p. 84; Morgenthau 2007, p. 426. 
10 Conferinţa de la Stresa a avut loc în aprilie 1935, reunind în staţiunea italiană şefii de 
guvern ai Marii Britanii, Franţei şi Italiei. Reintroducerea serviciului militar obligatoriu în 
Germania a fost principalul subiect de discuţie al conferinţei, participanţii fiind de acord să 
se opună oricărei încercări a Germaniei de a modifica condiţiile stabilite de Tratatul de 
Versailles. S-a format Frontul de la Stresa, care a avut însă o existenţă efemeră datorită 
încheierii ulterioare a acordului naval anglo-german, precum şi a invadării Abisiniei de către 
armata italiană. Ca o mică ironie a sorţii, această conferinţă a fost găzduită de Mussolini, 
deşi el fusese tot timpul un critic acerb al ordinii impuse la Versailles, întrucât considera că 
Italia a avut parte de un tratament nedrept în capitala Franţei. Această conferinţă a fost 
ultima dată când a existat o anumită unitate între învingătorii din Primul Război Mondial 
(Kissinger 2002, p. 259; Palmowski 2005, vol. 2, p. 416-417). 
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extrem de importantă pentru politica externă britanică din vara anului 1935, 
dovadă fiind faptul că atunci când Camera Comunelor s-a întrunit pentru 
prima dată după aproape trei luni de întrerupere a activităţii, o întreagă 
sesiune de trei zile a fost dedicată problemelor externe11. Cu doar câteva luni 
înainte ca trupele lui Mussolini să atace Abisinia, importante schimbări în 
politica externă britanică avuseseră loc, Stanley Baldwin înlocuindu-l pe 
Ramsay MacDonald în funcţia de prim-ministru, în vreme ce Sir John 
Simon a cedat conducerea Foreign Office-ului în favoarea lui Sir Samuel 
Hoare. În septembrie 1935, la Geneva, noul ministru de Externe a criticat în 
termeni duri invazia italiană a statului african, discursul rostit acolo fiind una 
din cele mai vibrante declaraţii ce fusese vreodată făcută de un lider britanic 
în favoarea securităţii colective12. În aparenţă, Marea Britanie adoptase o 
atitudine de nezdruncinat faţă de această criză internaţională, dar, de fapt, 
realitatea era una cu mult mai complexă. Hoare a realizat imediat dificultăţile 
care rezultau din aplicarea conceptului de securitate colectivă - „un sistem în 
care britanicii trebuiau să facă faţă greutăţilor, iar alţii se ocupau cu 
discuţiile”13. Mai mult decât atât, în cadrul guvernului exista o diviziune între 
generaţii, între concepţiile celor două părţi fiind diferenţe semnificative. 
Funcţionarii tineri, în frunte cu Anthony Eden, se pronunţau categoric 
împotriva Italiei, fiind mai mult înclinaţi să se înţeleagă cu Germania, în 
timp ce tradiţionaliştii, grupaţi cu precădere în cadrul Foreign Office-ului, erau 
preocupaţi îndeosebi de existenţa pericolului german14. Aceştia din urmă 
considerau Liga Naţiunilor ca reprezentând o sursă continuă de neplăceri, 
fiind adepţii unei politici care să apropie Italia de Marea Britanie, în scopul 
realizării unui front comun împotriva Germaniei15. Ca atare, politica externă 
britanică, care în aparenţă se pronunţa pentru securitatea colectivă, nu era 
deloc atât de unitară precum părea la prima vedere. Chiar şi Winston 
Churchill a avut ezitările sale în privinţa atitudinii pe care Marea Britanie 
trebuia să o adopte faţă de situaţia nou-creată prin invazia armatei italiene în 
Abisinia, dovadă că pe toată durata verii anului 1935 el nu a exprimat niciun 
punct de vedere, prima sa luare de cuvânt având loc în 25 octombrie, de-
abia în a treia zi de dezbatere a Camerei Comunelor16. 

Cele mai multe state membre ale Ligii Naţiunilor, în frunte cu Marea 
Britanie şi Franţa, au aplicat Italiei un embargo comercial începând cu luna 

                                                 
11 Howard Powers 1954, p. 180. 
12 Taylor 1999, p. 79. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem, p. 80. 
15 Ibidem. 
16 Howard Powers 1954, p. 180. 
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decembrie a anului 1935. Această interdicţie nu includea însă şi petrolul17, 
astfel că operaţiunile militare ale armatei italiene nu au fost influenţate 
aproape cu nimic, având însă ca efect contrar ralierea populaţiei întregii ţări 
sub conducerea lui Mussolini. Cu siguranţă că închiderea Canalului de Suez 
ar fi fost mult mai eficientă, dar britanicii se temeau că această măsură 
radicală va duce aproape în mod automat la intrarea în război a Italiei contra 
Marii Britanii, situaţie de pe urma căreia ar fi profitat doar Germania şi 
Japonia18. În plus, deşi experţii militari britanici nu aveau niciun dubiu că 
Italia ar fi fost în final înfrântă, ei au scos în evidenţă dificultăţile pe care le-
ar fi putut avea Royal Navy în Mediterana, în vreme ce cucerirea Abisiniei de 
către trupele italiene era estimată ca fiind o campanie de lungă durată, ceea 
ce ar fi permis moderarea lui Mussolini şi facilitarea creării unui compromis. 
Aşa cum însă A. J. P. Taylor a scos în evidenţă, ambele raţionamente s-au 
dovedit a fi greşite, generalii britanici subestimând armata italiană, în vreme 
ce amiralii au supraestimat forţa navală a Italiei: 

„Susţinătorii britanici ai unui compromis nu fuseseră descurajaţi de 
insuccesul lor iniţial. Experţii militari - din Marea Britanie şi nu numai - 
considerau că o cucerire italiană a Abisiniei, deşi probabilă, va necesita o 
perioadă lungă de timp, cel puţin două campanii de iarnă. Până atunci, 
dificultăţile economice l-ar îmblânzi pe Mussolini, iar înfrângerea l-ar 
domestici pe împăratul Abisiniei. Calea spre un compromis ar fi deschisă. În 
consecinţă, nu exista niciun motiv de grabă. Guvernul a primit, de 
asemenea, de la experţii în probleme navale, un raport care preciza că flota 
britanică din Mediterana, chiar întărită cu întreaga flotă din metropolă, nu 
era mai puternică decât forţa combinată italiană, navală şi aeriană. […] 
Ambele opinii ale experţilor s-au dovedit eronate în mod flagrant. Opinia 
militară s-a dovedit greşită în câteva luni, când armata italiană a cucerit 
întreaga Abisinie până în mai 1936, iar cea navală s-a dovedit greşită în cele 
mai întunecate zile ale celui de-al Doilea Război Mondial, când flota 
britanică din Mediterana a mers din victorie în victorie în luptele contra 
flotei italiene, în ciuda decalajului existent, mult mai nefavorabil decât cel din 
1935. […] Experţii şi-au greşit calculele. Generalii au subestimat armata 
italiană, iar amiralii au supraestimat flota italiană”19. 

Această atitudine, nu foarte tranşantă, se poate explica prin faptul că 
Foreign Office-ul ştia că Italia poate fi împăciuită, pe când Germania 
reprezenta principalul pericol. Pentru mulţi membri ai guvernului de la 
Londra, Mussolini era un „dictator mărunt”, într-o ţară care câştigase Primul 

                                                 
17 Cabinetul britanic a găsit formula prin care erau combinate atât sprijinul acordat Ligii 
Naţiunilor, cât şi apelul pentru evitarea unui nou război pe care opinia publică din Marea 
Britanie nu-l dorea. Această politică a fost ulterior definită foarte bine de formula „orice 
sancţiuni, mai puţin războiul” (Kissinger 2002, p. 261). 
18 Farmer 1996, p. 88. 
19 Taylor 1999, p. 80-81. 
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Război Mondial şi care nu avea minorităţi naţionale peste hotare20. Cu toate 
acestea, sancţiunile impuse Italiei de către Liga Naţiunilor, în care Marea 
Britanie a avut un rol important, au trezit resentimente în peninsulă, precum 
şi critici mai mult sau mai puţin vehemente, italienii fiind de părere că, în 
ultimul timp, naţiunile britanice luate ca întreg deveniseră mai nordice din 
punct de vedere al concepţiei mentale şi, ca urmare, mai puţin dispuse să 
înţeleagă şi să simpatizeze mentalitatea rasei latine21. 

Planul Laval-Hoare, din decembrie 1935, prin care cei doi miniştri de 
Externe îşi propuneau realizarea unui compromis în privinţa Italiei nu a avut 
niciun rezultat practic în afara faptului că, în urma criticilor violente ce au 
apărut în presa din Marea Britanie, Sir Samuel Hoare a fost nevoit să 
demisioneze din funcţie, iar locul său a fost luat de Anthony Eden. Ceea ce 
trebuie subliniat este faptul că membrii cabinetului fuseseră iniţial de acord 
cu acest plan care era de fapt un compromis, dar reacţia dură a cotidienelor 
britanice a fost cea care în final le-a influenţat decizia22. Planul Laval-Hoare 
a fost dezavuat, conducerea Foreign Office-ului s-a schimbat, dar Marea 
Britanie a rămas la fel de hotărâtă să nu rişte începerea unui război. În 
primăvara anului 1936, politicienii britanici s-au pronunţat pentru 
impunerea de sancţiuni în privinţa petrolului, dar fără a realiza o blocadă 
navală completă, astfel că Italia a reuşit să importe acest produs din SUA. 
Ca atare, în condiţiile în care armata italiană cucerise complet Abisinia, 
sancţiunile nu au avut niciun efect, iar în iulie 1936, guvernul britanic şi Liga 
Naţiunilor au decis să pună capăt aplicării lor. Atitudinea pe care a adoptat-o 

                                                 
20 Bosworth 1970, p. 182. 
21 Italienii se refereau la întărirea legăturilor dintre Marea Britanie şi ţările scandinave, 
precum şi la creşterea influenţei opiniei publice americane asupra politicii Foreign Office-ului. 
Conform aceloraşi observatori italieni, „în ultimii 15 ani Marea Britanie a arătat că este mai 
prietenă cu Germania, decât cu Franţa sau Italia” (Varè 1936, p. 80). 
22 În urma înţelegerii dintre Sir Samuel Hoare şi Pierre Laval, Italia urma să primească circa 
o treime din teritoriul Abisiniei care era alcătuită în mare parte din câmpii fertile pe care 
armata italiană le cucerise deja, în vreme ce împăratul Haile Selassie şi-ar fi păstrat vechiul 
său regat din munţi care ar fi avut acces la mare printr-un port din Somalia Britanică (ziarul 
The Times a caracterizat acest pasaj ca fiind „un coridor pentru cămile”). Planul odată 
conceput urma a fi prezentat la Geneva, apoi cu concursul Ligii Naţiunilor trebuia impus 
împăratului Abisiniei, ceea ce ar fi fost „un exemplu splendid repetat la München, de 
utilizare a mecanismului păcii împotriva victimei agresiunii”. Însă, la puţin timp după ce 
Hoare a plecat din Paris, nici până astăzi nu se ştie cum, ziariştii francezi au aflat de plan, în 
cele mai mici detalii, pentru ca ulterior acesta să fie preluat de ziarele din Marea Britanie, 
ceea ce a dus la o adevărata explozie a opiniei publice întrucât înţelegerea de la Paris 
contravenea în mod flagrant cu ceea ce şeful Foreign Office-ului afirmase la Geneva. Ca o 
consecinţă, premierul Baldwin i-a cerut ministrului de Externe să denunţe înţelegerea pe 
care o încheiase cu omologul său francez. Refuzul lui Hoare i-a făcut pe cei mai mulţi 
membri ai cabinetului să se pronunţe pentru demiterea sa, lucru care s-a şi întâmplat în 
decembrie 1935 (Oxbury 1985, p. 166; Farmer 1996, p. 88; Taylor 1999, p. 82). 
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guvernul de la Londra nu a ajutat nicicum Abisinia, dar a dus la deteriorarea 
relaţiilor anglo-italiene şi la o distanţare suficient de mare a lui Mussolini 
pentru ca acesta să se îndrepte către o alianţă cu cel de-al Treilea Reich. 
Dezamăgit de democraţiile occidentale, dictatorul italian s-a îndreptat către 
Germania, apropierea fiind facilitată şi de afinităţile care existau între 
regimurile politice din cele două ţări. Axa Roma-Berlin s-a constituit la 1 
noiembrie 1936, în vreme ce Pactul Anticomintern, la care s-a alăturat şi 
Japonia, a urmat la 25 noiembrie, pentru ca în final să se ajungă la semnarea 
Pactului de Oţel, la 22 mai 1939. 

Intervalul de răscruce din perioada interbelică din punctul de vedere al 
relaţiilor internaţionale în Europa s-a întins pe durata a doi ani de zile. 
Remilitarizarea Renaniei de către Germania, la 7 martie 1936, a însemnat, 
practic, încheierea perioadei postbelice, în vreme ce anexarea Austriei în 
primăvara anului 1938 a semnificat intrarea în perioada premergătoare celui 
de-al Doilea Război Mondial23. După momentul Anschluss-ului, au urmat 
schimbări şi răsturnări de situaţii aproape fără întrerupere până când, în 
final, liderii statelor victorioase s-au întrunit la Potsdam, în iulie 1945, 
pentru a stabili o nouă ordine în Europa şi în lume după cel mai distrugător 
război ce existase vreodată. 

Cu toate că nicio ţară nu avea interese mai mari decât Franţa ca 
demilitarizarea Renaniei să fie menţinută, chiar politica franceză a fost aceea 
care a adoptat o atitudine confuză faţă de acţiunea Germaniei. Impresia pe 
care o lăsa Franţa era aceea că ea pur şi simplu îşi aştepta resemnată soarta 
în spatele liniei Maginot24, fără a întreprinde nimic riscant dincolo de 

                                                 
23 Taylor 1999, p. 109. Criza renană din martie 1936 ocupă un loc important în ceea ce a 
fost considerată ulterior ca fiind „critica lui Churchill” la adresa originilor celui de-al Doilea 
Război Mondial şi rolul avut de Marea Britanie. Pasivitatea anglo-francezilor manifestată 
faţă de ocuparea ilegală a zonei demilitarizate din dreapta Rinului, prin care se încălcau 
prevederile Tratatului de la Versailles, cât şi ale celui de la Locarno, a fost considerată un 
moment crucial de către Winston Churchill (Neville 2006, p. 69). 
24 Deoarece în timpul Primului Război Mondial fusese nevoie de trei ani de lupte pentru a 
se străpunge linia tranşeelor germane, aceasta implicând şi costuri umane enorme, guvernul 
francez a fost convins de necesitatea construirii unei linii de fortificaţii la frontierele sale 
estice şi nord-estice. Ideea a aparţinut mareşalului Joffre, dar a fost pusă în aplicare între 
1930 şi 1935 de André Maginot, ministrul de Război din acea perioadă. Linia Maginot a 
fost construită de la graniţa cu Luxemburgul şi până la cea cu Elveţia, ea constând din trei 
zone fortificate interdependente. Aici au fost construite cazemate şi amplasamente antitanc, 
precum şi o linie modernă de forturi în spatele acestora. A fost considerată un miracol al 
ingineriei militare din acea vreme, costul total ridicându-se la 7 miliarde de franci, fiind 
practic impenetrabilă. Datorită opoziţiei Belgiei, fortificaţiile nu s-au extins şi la graniţa 
franco-belgiană, astfel că graniţele Franţei tot nu erau complet securizate. Considerând 
Munţii Ardeni o zonă greu accesibilă, conducătorii militari francezi şi-au plasat grosul 
trupelor în zona câmpiilor din nordul Belgiei, dar atacul german s-a produs tocmai prin 
traversarea acestor munţi, trupele Wehrmacht-ului plasându-se între armata franceză şi linia 
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frontierele sale atât în Europa Central-Răsăriteană, cât mai ales în Renania25. 
Decizia francezilor de a nu riposta, deşi aveau o superioritate militară 
evidentă în acel moment26, marchează înfrângerea lor morală care o va 
prefigura pe cea din 1940. Adăpostirea armatei franceze în spatele unei linii 
inexpugnabile reprezenta o concepţie militară mai apropiată de ceea ce a 
limes-ului roman sau a Marelui Zid Chinezesc, decât de exigenţele cerute de 
războaiele moderne27. Pe fondul ezitărilor Franţei, remilitarizarea Renaniei 
nu a fost considerată de britanici ca o acţiune care să merite asumarea 
riscului producerii unui conflict militar, întrucât, aşa cum un diplomat 
englez remarca despre acţiunea germanilor, de fapt „şi-au ocupat grădina 
din spatele propriei case”28. Cei mai mulţi politicieni britanici erau de părere 
că pacea va fi determinată de dezarmare, iar ordinea internaţională din 
Europa trebuia să aibă la bază împăcarea cu Germania. Ca atare, pentru 
Marea Britanie „era mai important să se îndrepte greşelile de la Versailles 
decât să se răzbune angajamentele de la Locarno”29. Pe această linie a 

                                                                                                                        
Maginot, care nu a fost străpunsă, ci ocolită. Ea era intactă în momentul capitulării Franţei 
(Wheal, Pope 2003, p. 288; Palmowski 2005, vol. 2, p. 95-96). Situaţia în care s-a găsit 
Franţa în anii ’30 ai secolului XX l-a determinat pe istoricul Lucian Boia să conştientizeze 
faptul că istoria oferă atât de multe învăţăminte încât de multe ori nu ştim ce să alegem. 
„Totul s-a experimentat de atâtea ori, încât ar trebui să nu mai avem nicio dificultate în 
recunoaşterea căilor bune şi evitarea celor periculoase. Odată acceptat principiul, 
deschidem cartea istoriei şi începem să învăţăm din ea. Învăţămintele nu lipsesc. Necazul 
este, poate, că sunt prea multe. Ce alegem din ele? De regulă, generalii sunt în urmă cu un 
război. Îi fascinează istoria. Pregătesc fiecare nou măcel luând foarte serios în consideraţie 
învăţămintele celui precedent. Au intrat cu entuziasm în Primul Război Mondial, socotind 
că va fi un conflict scurt, rezolvat printr-o bătălie decisivă, aşa cum fuseseră confruntările 
armate ale secolului XIX. S-au trezit însă într-un război de poziţii, încremenit, an după an, 
de-a lungul tranşeelor şi fortificaţiilor. Învăţând ce era de învăţat din această nouă situaţie, 
francezii au construit linia Maginot şi au aşteptat liniştiţi cel de-al Doilea Război Mondial. 
Era o linie peste care nu se putea trece. Germanii nu au trecut-o, au ocolit-o!” (Boia 1998, 
p. 75). 
25 Kissinger 2002, p. 264. 
26 Serviciul militar obligatoriu fusese reintrodus în Germania în 1935, astfel că 1936 
reprezenta de-abia al doilea an în care această măsură era în vigoare. Ca atare, trupele 
Wehrmacht-ului nu erau pregătite pentru a face faţă unui război de durată, efectivele militare 
trimise în Renania având ordin să se retragă la cel mai mic semn de rezistenţă al armatei 
franceze. Nu puţini oficiali germani s-au temut de consecinţele pe care le-ar fi putut avea 
remilitarizarea Renaniei, în condiţiile în care fiecare comandant de regiment avea asupra lui 
câte un plic sigilat cu ordinul de retragere dacă francezii şi englezii ar fi opus o cât de mică 
rezistenţă (Farmer 1996, p. 90; Waldeck 2006, p. 9). Chiar şi Hitler a recunoscut mai târziu 
că prin această acţiune îşi asumase un mare risc, el afirmând: „Dacă francezii ar fi intrat în 
Renania, am fi fost nevoiţi să ne retragem cu coada între picioare” (Schmidt 1951, p. 320. 
Apud Johnson 2003, p. 345). 
27 Boia 2010a, p. 103. 
28 Arnstein 1988, p. 313. 
29 Kissinger 2002, p. 266. 
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concilierii se situează şi remarcile lui Anthony Eden, care, la 9 martie, afirma 
în faţa cabinetului că: 

„Reocupând Renania Hitler ne-a văduvit de şansa de a-i face acestuia o 
concesie care altminteri ar fi putut fi un element extrem de util în mâinile 
noastre în cadrul negocierilor generale cu Germania pe care intenţionam să 
le iniţiem”30. 

Britanicii nu doreau să se pripească în luarea unei decizii radicale în 
privinţa Germaniei, aşteptând ca intenţiile lui Hitler să devină mai clare, deşi 
această tactică implica un risc ridicat. Cu cât perioada de aşteptare se 
prelungea, cu atât costurile unei viitoare rezistenţe ar fi fost mai mari în 
cazul în care se dovedea că politica de cedare fusese greşită31. După trecerea 
doar a unei zile de la remilitarizarea Renaniei, atitudinea guvernului de la 
Londra a devenit şi mai clară, ministrul de Război comunicându-i 
ambasadorului german că: 

„[…] deşi englezii erau pregătiţi să lupte alături de Franţa în eventualitatea 
unei incursiuni germane pe teritoriul francez, ei nu vor recurge la arme în 
urma recentei ocupări a Renaniei. Cei mai mulţi dintre ei « n-au dat două 
cepe degerate » pe faptul că germanii îşi reocupă propriul teritoriu”32. 

Cu toate acestea, acţiunea lui Hitler din martie 1936 nu a rămas fără 
nicio consecinţă pentru politica Foreign Office-ului, teama faţă de Germania 
ducând la o oarecare apropiere faţă de Franţa. Garanţia oferită de britanici 
francezilor prin Tratatul de la Locarno s-a transformat într-o promisiune de 
asistenţă în cazul în care Franţa ar fi fost atacată în mod direct de Germania. 
Era o schimbare de atitudine radicală, deoarece, pentru prima dată în timp 
de pace, Marea Britanie accepta o alianţă cu o mare putere continentală, 
ceea ce arăta fie o dorinţă de implicare sporită în afacerile europene, fie 
dovada unei slăbiciuni accentuate33. 

 
 

De la remilitarizarea Renaniei până la ajungerea în stare de război cu 
Germania 

 
La începutul secolului XIX, Spania se afla în afara sistemului de puteri 

europene34, iar în perioada interbelică reprezenta un teritoriu periferic al 
Europei. Datorită acestei poziţii puţin importante pe care statul spaniol o 
deţinea în cadrul relaţiilor internaţionale, războiul civil ce a avut loc între 

                                                 
30 Medlicott 1969, p. 24. 
31 Kissinger 2002, p. 267. 
32 Ibidem, p. 266. 
33 Taylor 1999, p. 96. 
34 Kissinger 2002, p. 264. 
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1936 şi 1939 nu a avut forţa de a genera o criză la nivel continental, dar se 
poate spune că el a constituit o avanpremieră la al Doilea Război Mondial. 

„Spania era distantă, necomunicativă, xenofobă, ţara europeană cea mai 
rezistentă la principiul holistic, cel mai puţin vulnerabilă la virusurile străine 
ale totalitarismului, fie el de stânga sau de dreapta, la ingineria socială, 
moralitatea relativă”35. 

Spre deosebire de situaţia care existase cu aproximativ un secol în 
urmă, atunci când Marea Britanie a sprijinit în mod activ cauza monarhiei 
constituţionale în Spania, puterea insulară nefiind de acord cu principiul 
intervenţiei promovat de Sfânta Alianţă, în războiul civil din perioada 1936-
1939 guvernul de la Londra nu s-a implicat. Anthony Eden s-a pronunţat 
pentru menţinerea păcii cu orice preţ, iar pentru a preveni extinderea 
războiului, Marea Britanie, împreună cu alte 26 de naţiuni, şi-au luat 
angajamentul că nu vor interveni de partea niciunei tabere. Conform 
punctului de vedere al guvernului de la Londra, ambele părţi erau vinovate 
de declanşarea ostilităţilor, dar se considera că dreapta va câştiga datorită 
unei mai bune organizări36. 

„Guvernul britanic trăia încă în atmosfera psihologică din 1931: mai 
înspăimântat de evoluţia lirei decât de înfrângerea în război. Măsurile sale de 
reînarmare au fost, de aceea, mai puţin determinate de necesitatea strategică 
(chiar dacă aceasta ar fi fost cunoscută), cât de ceea ce avea de spus 
contribuabilul - iar acesta, asigurat constant că guvernul făcuse deja Marea 
Britanie mai puternică, n-avea prea multe de spus. Limitarea impozitului pe 
venit şi încrederea în centrul bancar londonez se situau pe primul plan, iar 
armamentele doar pe al doilea. În asemenea circumstanţe, nu este necesară 
invocarea opoziţiei Partidului Laburist pentru a înţelege de ce pregătirile 
britanice de război înainte de 1939 s-au situat mult în urma celor ale 
Germaniei. Uimitor este însă faptul că, atunci când a izbucnit războiul, 
Marea Britanie era totuşi relativ pregătită - un triumf al ingeniozităţii 
ştiinţifice şi tehnice asupra economiştilor”37. 

Cu toate acestea, Hitler şi Mussolini nu şi-au respectat promisiunile, 
cele două ţări cu regimuri totalitare implicându-se în mod activ în acest 
conflict. Astfel, încă de la o primă vedere, se poate observa contrastul dintre 
atitudinea pasivă a democraţiilor occidentale şi intervenţionismul deschis al 
puterilor Axei, arătând cât de departe se poate merge fără a exista teama 
unor eventuale represalii, ceea ce l-a determinat pe Winston Churchill să 
afirme despre ultimii ani de pace ca fiind „ani pe care i-au mâncat 
lăcustele”38. Aidoma situaţiei ce va exista şi în pragul izbucnirii celui de-al 

                                                 
35 Johnson 2003, p. 317. 
36 Pearton 1998, p. 22. 
37 Taylor 1999, p. 100. 
38 Pekić 2008, p. 395. 



Marea Britanie şi România (1936-1941) 

19 

Doilea Război Mondial, conflictul din Spania a scos în evidenţă opoziţia 
dintre statele învingătoare în prima conflagraţie mondială, deţinătoare de 
mari imperii, Having (Marea Britanie şi Franţa) - şi cele ale Having not 
(Germania, Italia şi Japonia)39. 

Opinia publică britanică a urmărit cu mult interes războiul civil din 
Spania, acest conflict trezind pasiuni ideologice în Marea Britanie oarecum 
aidoma celor care existaseră în timpul desfăşurării războiului de 
independenţă a Greciei40. Întrucât conflictul dintre cele două tabere părea a 
fi o confruntare între democraţie şi totalitarism, părerile au fost împărţite41. 
Membrii Partidului Laburist şi stânga îl considerau pe Franco ca fiind nimic 
altceva decât o marionetă fascistă, în vreme ce o altă parte a opiniei publice 
îi considera pe republicani ca fiind manevraţi de comunişti. Unii intelectuali 
de stânga au atribuit Spaniei republicane virtuţi pe care aceasta nu le avusese 
niciodată şi, ca atare, aproximativ 2 000 de persoane au plecat din Marea 
Britanie, alăturându-se Brigăzii Internaţionale pentru a lupta împotriva lui 
Francisco Franco, în timp ce alţii s-au dus tocmai pentru a se alătura 
acestuia42. 

Guvernul britanic s-a pronunţat însă pentru neintervenţie, iar această 
atitudine a stabilit şi direcţia pe care Franţa avea să o urmeze de-a lungul 
întregii perioade a conflictului. Pentru neimplicare s-a pronunţat chiar şi 
Winston Churchill ale cărui participări la dezbaterile Camerei Comunelor au 
fost totuşi insignifiante vizavi de acest conflict43. Ca o consecinţă a acestei 

                                                 
39 Dreyfus et alii 2006, vol. 3, p. 423. 
40 Arnstein 1988, p. 314. 
41 Regimul republican din Spania nu a fost niciodată o democraţie stabilă şi, pe măsură ce 
războiul lua o tot mai mare amploare, a avut loc, aşa cum era de altfel de aşteptat, o creştere 
a influenţei comuniştilor datorită rolului major al acestora în aprovizionarea cu arme. 
Tabăra opusă, condusă de Franco, era în mod clar inamica democraţiei, dar membrii 
acesteia erau preocupaţi de soarta Spaniei şi nu de cea a „Internaţionalei Fasciste”, Il 
Caudillo neavând intenţia de a alătura Spania la vreo cauză externă. Chiar dacă Franco a 
făcut declaraţii prin care îşi arăta solidaritatea ideologică cu Germania şi Italia, el a fost un 
negociator dur atunci când s-au discutat problemele economice, pentru ca în chestiunile 
strategice să nu facă nicio concesie. Tabăra rebelilor a câştigat războiul civil, dar această 
victorie nu a afectat deloc balanţa generală de putere din Europa. Contrar aşteptărilor, 
francezii nu au fost nevoiţi să-şi deplaseze trupe suplimentare pe linia Pirineilor, în timp ce 
britanicii nu s-au simţit nicio clipă ameninţaţi în privinţa Gibraltarului. Spania şi-a declarat 
neutralitatea în timpul Conferinţei de la München, continuată şi pe toată durata celui de-al 
Doilea Război Mondial (Taylor 1999, p. 104). 
42 Arnstein 1988, p. 314; Farmer 1996, p. 92. 
43 Howard Powers 1954, p. 181. La începutul anului 1936, Winston Churchill părea a fi 
persoana capabilă să ralieze pe cei favorabili ajutorării taberei republicane. El a adoptat însă 
o atitudine neutră, ba poate chiar uşor favorabilă lui Franco, ceea ce a dus la prăbuşirea 
prestigiului său în stânga spectrului politic din Marea Britanie, imaginea sa refăcându-se 
doar în toamna anului 1938 (Taylor 1999, p. 104). 
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decizii, au fost formulate critici care au venit din partea liberalilor şi 
laburiştilor prin care conservatorii, aflaţi la putere, erau acuzaţi de trădarea 
cauzei democratice. Chiar dacă Marea Britanie nu s-a implicat în războiul 
civil din Spania, acest eveniment a distras atenţia sa de la problemele cu 
mult mai grave ale Europei, renaşterea puterii germane fiind oarecum 
trecută cu vederea de majoritatea oamenilor politici britanici. 

La 28 mai 1937, la puţin timp după încoronarea regelui George al VI-
lea, Stanley Baldwin a demisionat din motive de sănătate atât din funcţia de 
prim-ministru, cât şi din aceea de şef al Partidului Conservator. Succesorul 
său firesc a fost Neville Chamberlain, cel care reuşea să ajungă într-o 
postură pe care nici tatăl său, nici fratele său vitreg nu reuşiseră să o obţină 
în îndelungatele lor cariere politice. El a dobândit multă experienţă în 
funcţiile pe care le deţinuse, ceea ce i-a atras respectul atât printre membrii 
Partidului Conservator, cât şi printre cei ai parlamentului. Era o persoană 
care impunea respect, cu un caracter tenace, eficient şi conştiincios, deşi de 
multe ori părea dificil, fiind rece, distant şi autoritar44. A avut ghinionul ca 
mandatul său la 10 Downing Street să fie într-o perioadă care a cunoscut multe 
schimbări dramatice în planul relaţiilor internaţionale, iar în final izbucnirea 
celui de-al Doilea Război Mondial, astfel că dorinţa sa de a menţine pacea în 
Europa a rămas un deziderat neîmplinit. 

„Pe la sfârşitul anilor ’30 […], în vârtejul evenimentelor ce precipitau 
omenirea către cel de-al Doilea Război Mondial, imaginea unui gentleman 
vârstnic, desprins parcă din galeria de personaje a Angliei victoriene, 
devenise o prezenţă obişnuită a revistelor ilustrate şi a jurnalelor de 
actualităţi. Era mai degrabă înalt de statură, avea trăsături aspre, îndulcite 
doar de un zâmbet plin de bonomie, purta - după moda veche - guler înalt la 
cămaşă, iar în mână ţinea nelipsita umbrelă. Aşa s-a întipărit, în memoria a 
milioane de oameni de pretutindeni, figura lui Neville Chamberlain, primul-
ministru al Maiestăţii Sale britanice, cel care se străduia să reprezinte după 
formularea inspirată a unui ziarist contemporan, « expresia cea mai sugestivă 
a păcii »”45. 

Cu toate că nu a fost o continuitate lineară între politica externă 
promovată de guvernele celor doi prim-miniştri, se poate totuşi remarca 
faptul că au existat multe asemănări. Atât Baldwin, cât şi Chamberlain erau 
adepţii ajungerii la o înţelegere cu germanii, fără a exclude o revizuire a 
prevederilor tratatelor încheiate în anii 1919-1920 cu privire la Europa 
Centrală46. În calitatea sa de premier, Baldwin a fost adeptul creării unei 
forţe aeriene de bombardament suficient de puternică pentru a descuraja un 

                                                 
44 Farmer 1996, p. 98. 
45 Mureşan et alii 1984, p. 268. 
46 Funderburk 1983, p. 68. 
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atac aviatic german, în vreme ce Chamberlain a respins tactica descurajării 
Germaniei, înlocuind-o cu o strategie defensivă prin care se urmărea doar 
respingerea atacului. Drept urmare, cheltuielile alocate Forţelor Aeriene 
Regale Britanice (RAF) au fost direcţionate în cea mai mare parte către 
construirea de cât mai multe avioane de vânătoare, în detrimentul celor de 
bombardament, această decizie dovedindu-şi justeţea din plin în timpul 
Bătăliei Angliei47. 

Se poate observa că Stanley Baldwin, fostul premier, fusese o 
persoană sociabilă, care evitase pe cât de mult posibil implicarea personală 
în problemele de politică externă, în vreme ce Neville Chamberlain a avut 
puţini prieteni apropiaţi, dar, cu toate acestea, a abordat crizele europene cu 
o mare doză de curaj şi de încredere în sine. 

„Baldwin […], cu mai puţin succes la dictatori, a demisionat, iar Neville 
Chamberlain i-a luat locul ca prim-ministru. Chamberlain era un om mai 
practic, mai dur, nerăbdător cu acalmia din relaţiile internaţionale şi 
încrezător că el o putea alunga”48. 

Deşi experienţa sa în funcţiile guvernamentale pe care le avusese era 
legată mai ales de aspectele interne, el a devenit de fapt propriul său 
ministru de Externe, mai ales după demisia lui Anthony Eden, din februarie 
193849. Ca şi în cazul lui Adolf Hitler, primului-ministru britanic îi plăcea ca 
dificultăţile să fie rezolvate de el personal, putându-se observa faptul că de 
multe ori nici măcar nu a consultat opinia funcţionarilor de la Foreign Office, 
Sir Horace Wilson50 fiind principalul său consilier pentru relaţiile externe. 
Stilul său de a conduce guvernul contrasta puternic cu cel al lui Baldwin, 
predecesorul său, el fiind prea puţin preocupat de unanimitate. Deşi 
obişnuia ca adesea să ceară părerea membrilor din Inner Cabinet51, 

                                                 
47 Middlemas 1972, p. 1-3, 10, 34-38. Apud Funderburk 1983, p. 70. 
48 Taylor 1999, p. 105. 
49 Arnstein 1988, p. 314. 
50 Sir Horace John Wilson s-a născut în anul 1882, şcoala urmând-o la Bournemouth. A 
studiat la Şcoala Superioară de Economie Politică din Londra. În 1900 a devenit funcţionar 
de stat, pentru ca mai apoi să deţină în mod succesiv mai multe funcţii. A fost secretar 
adjunct la Ministerul Muncii, iar între 1921 şi 1930 a îndeplinit funcţia de secretar 
permanent în cadrul aceluiaşi minister. Timp de aproape zece ani, în perioada 1930-1939, a 
deţinut funcţia de consilier industrial principal al guvernului britanic. A dovedit o abilitate 
remarcabilă în cadrul negocierilor, ceea ce a făcut ca el să devină principalul sfătuitor al 
premierului Neville Chamberlain în domeniul politicii externe. Între 1939 şi 1942 a fost 
şeful permanent al administraţiei de stat. A devenit efor onorific al Şcolii Superioare de 
Ştiinţe Economice din Londra (Gilbert, Gott 1966, p. 474-475). 
51 Membrii guvernului englez pot fi împărţiţi în două categorii din punctul de vedere al 
apartenenţei la cabinet, deoarece unii miniştri sunt membri, în vreme ce alţii nu. Doar 
titularii departamentelor cu o importanţă sporită şi personalităţile marcante, chiar fără a 
deţine conducerea unor asemenea departamente, pot lua parte la consiliile de cabinet. Inner 
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conducerea sa a fost percepută de mulţi ca fiind autoritară, mai ales în 
politica externă, acolo unde Chamberlain era hotărât să nu lase acest 
domeniu la decizia funcţionarilor Foreign Office-ului sau a secretarului de stat 
al acestuia52. Chiar şi atunci când l-a contactat pentru prima dată pe Hitler, a 
făcut-o prin intermediul lordului Halifax, care pe atunci nu era şeful 
diplomaţiei britanice53. Prin deciziile pe care Chamberlain le-a luat, a devenit 
fără niciun dubiu un exponent de frunte al diplomaţiei personale în Europa 
în perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial54. 

Motivaţia sa era pacificarea continentului european în totalitatea sa, iar 
convingerea că va izbândi era determinată de speranţă, nu de frică55. Cu 
siguranţă că nu a gândit vreodată că Marea Britanie şi Franţa împreună nu 
vor putea învinge Germania, iar concesiile făcute lui Hitler erau privite ca un 
act de bunăvoinţă, care, dacă nu era răsplătit cu o atitudine similară, puteau 
fi retrase oricând56. Neville Chamberlain a avut însă ghinionul să întâlnească 
în persoana lui Hitler un oponent diplomatic viclean şi greu de „citit”, un 
maestru al bluff-ului şi al înşelăciunii. În plus, nu trebuie neglijat faptul că 
liderul german deţinea un as în mânecă, prezentându-se ca un apărător al 
autodeterminării germanilor austrieci şi ai celor din zona sudetă57. În cazul în 

                                                                                                                        
Cabinet reprezintă o formulă şi mai restrânsă a cabinetului, fiind format doar din câţiva 
miniştri şi câţiva consilieri de încredere ai primului-ministru, formând „centrul solidarităţii 
ministeriale şi gardianul gândirii politice”. De exemplu, în timpul crizei cehoslovace au avut 
loc numeroase întruniri ale cabinetului restrâns, el fiind format din premierul Neville 
Chamberlain, lordul Halifax, şeful Foreign Office-ului, Sir John Simon, ministrul de Finanţe, şi 
Sir Samuel Hoare, ministrul de Interne. Ultimii doi fuseseră la rândul lor miniştri de 
Externe astfel că în timpul crizei müncheneze adevăratul guvern al Marii Britanii „consta 
din primul-ministru, ce acţiona şi în calitate de propriul său ministru de Externe, din 
ministrul de Externe propriu-zis şi din doi foşti miniştri de Externe”. Acestora li se adăugau 
consilierii oficiali, ei fiind Horace Wilson, Sir Alexander Cadogan şi, câteodată, Sir Robert 
Vansittart (Petrescu 1938, p. 191; Hauriou 1967, p. 342. Apud Tănase Gheorghe 1994, p. 
75; Colvin 1971, p. 167. Apud Funderburk 1983, p. 68). 
52 Farmer 1996, p. 98. 
53 Lordul Halifax l-a întâlnit pe Adolf Hitler în 19 noiembrie 1937, la Berchtesgaden, în 
cadrul unei vizite neoficiale. Explicaţia prezenţei sale în Germania era aceea că venise 
pentru a vedea o expoziţie de vânătoare organizată la Berlin. În cadrul acestei întrevederi, 
Halifax a caracterizat Germania celui de-al Treilea Reich ca fiind „zidul de apărare al 
Europei împotriva bolşevismului”, exprimându-şi totodată înţelegerea pentru nemulţumirile 
germane ce existaseră în trecut. Ca un punct de vedere personal, a precizat că unele 
probleme „sunt destinate spre a fi modificate o dată cu trecerea timpului”, întrucât „Anglia 
este interesată să vadă că orice schimbare va fi făcută prin intermediul unei evoluţii paşnice 
şi că metodele care ar putea cauza disfuncţionalităţi pe termen lung trebuie evitate” (Taylor 
1999, p. 113). 
54 Ibidem. 
55 Ibidem, p. 112. 
56 Ibidem, p. 113. 
57 Beck 1989, p. 187. 
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care partenerii săi de dialog se dovedeau necooperanţi, el putea oricând să-i 
intimideze datorită armatei germane58. 

Uimit de succesul neaşteptat pe care l-a obţinut prin remilitarizarea 
Renaniei, ceea ce i-a adus un prestigiu sporit în faţa germanilor şi a ofiţerilor 
din statul major al armatei, Hitler a trecut la înfăptuirea următorului pas al 
planului său59 de constituire a unui Mare Reich care să dureze cel puţin o mie 
de ani, îndreptându-şi atenţia către statul austriac. Interzisă atât prin Tratatul 
de la Versailles, cât şi prin cel de la Saint-Germain-en-Laye, alipirea Austriei 
la Germania reprezenta fără nicio îndoială o misiune mult mai dificilă, 
întrucât presupunea anexarea unui teritoriu ce aparţinea unui stat suveran60. 

                                                 
58 Ibidem. 
59 În rândul multor cercetători există opinia larg răspândită că Hitler avea realizat un plan 
amănunţit pe care l-a urmat îndeaproape, prin care urmărea să distrugă ordinea existentă şi 
să creeze un nou sistem. În realitate, oamenii politici sunt mult prea absorbiţi de 
evenimentele în care sunt implicaţi pentru a putea pune în aplicare în detaliu un plan 
preconceput. Sistemele de gândire atribuite unor importanţi lideri ai lumii sunt de fapt 
creaţii ale istoricilor, în cazul lui Hitler fiind mai degrabă sistemele de gândire ale lui Hugh 
Trevor-Roper, Alan Bullock sau Elisabeth Wiskemann, decât ale conducătorului german. 
Se pare că Adolf Hitler mai mult a exploatat evenimentele, decât să fi urmărit punerea în 
practică unor planuri coerente ad literam, dovadă fiind mai multe evenimente. Se 
menţionează foarte adesea că a existat un complot îndelung premeditat prin care „caporalul 
austriac” dorea să cucerească puterea, deşi, în realitate, nu a existat niciun plan amănunţit de 
accedere la putere. Hitler nu avea nici cea mai vagă idee cum va ajunge să controleze 
puterea politică în Germania, ci doar credinţa sa neabătută că va izbândi. Războiul izbucnit 
în Europa a fost mai mult o greşeală de calcul decât un conflict planificat, el dorind 
obţinerea unor importante beneficii mai degrabă prin intermediul unor războaie locale, 
decât printr-unul generalizat. Cucerirea Franţei în primăvara-vara anului 1940 a reprezentat 
o bonificaţie neprevăzută, iar războiul cu Marea Britanie şi Statele Unite a fost o greşeală 
imensă din perspectiva antibolşevismului exprimat în Mein Kampf. Războiul mondial început 
în 1939 nu a reprezentat deloc o acţiune îndelung premeditată, ci rezultatul unor erori de 
calcul ce au avut loc în ambele tabere, dovadă fiind faptul că starea înarmării Germaniei în 
1939 era departe de a fi corespunzătoare purtării unui mare război. În mod deliberat Hitler 
a respins „înarmarea în profunzime”, el optând pentru „înarmarea la suprafaţă”, ceea ce 
presupunea o forţă armată de prima linie, fără rezerve, dar care putea da lovituri rapide. 
Având în memorie experienţa traumatizantă a Primului Război Mondial, în care Hitler 
însuşi fusese unul dintre combatanţi, Führer-ul dorea să evite purtarea unui război general, 
de uzură, care să epuizeze Germania aşa cum se întâmplase între 1914 şi 1918. El voia, se 
pare, revenirea la tipul de război purtat de Bismarck în anii ’60 şi ’70 ai secolului XIX, 
limitat ca timp, dar decisiv din punct de vedere politic. Blitzkrieg-ul era o componentă 
esenţială în politica sa expansionistă, în condiţiile în care nici poporul german, nici 
economia germană nu erau capabile să susţină decât nişte campanii militare scurte, dar de o 
intensitate copleşitoare. Avându-se în vedere imensele resurse care ar fi fost dobândite, 
ultimul război-fulger planificat era cel împotriva Rusiei, după care Germania se putea angaja 
într-un conflict global. Până atunci însă, Germania trebuia să evite campaniile prelungite, 
dar mai ales lupta pe două sau mai multe fronturi importante (Taylor 1999, p. 11, 13, 63, 
170-171; Johnson 2003, p. 352). 
60 Dreyfus et alii 2006, vol. 3, p. 428. 
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Folosind ca vârf de lance Partidul Naţional-Socialist Austriac, Anschluss-ul a 
fost înfăptuit prin intermediul nazistului Seyss-Inquart şi definitivat de 
intrarea trupelor Wehrmacht-ului în Austria, la 12 martie 1938. Reacţia Marii 
Britanii, ca şi a Franţei de altfel, s-a rezumat la proteste verbale, diplomaţiile 
celor două democraţii occidentale luând deja alipirea statului austriac ca pe 
un fait accompli. 

După acest eveniment, atât britanicii, cât şi francezii au susţinut 
pacifismul cu şi mai multă convingere, sperând că Adolf Hitler va renunţa la 
atitudinea agresivă după ce îşi va fi adus toţi etnicii germani în graniţele celui 
de-al Treilea Reich61. Marea Britanie nu era deloc dornică să se angajeze să 
menţină statu quo-ul din Europa dunăreană, mai ales că Italia a refuzat să i se 
alieze în această acţiune, întrucât avea nevoie de sprijinul Germaniei. 
Oricum, varianta cooptării lui Mussolini, ce îşi lua astfel revanşa faţă de 
Austria prin ajungerea în postura unui Metternich inversat al secolului XX, a 
dus la demisia lui Anthony Eden din fruntea Foreign Office-ului şi la înlocuirea 
lui cu lordul Halifax, tendinţele ultimului spre o politică de liniştire fiind 
bine cunoscute62. Nu încape îndoială că declaraţiile cabinetului englez făcute 
în Camera Comunelor, la 21 februarie, precum şi comunicatul din 11 martie 
adresat guvernului austriac, prin care se anunţa că Marea Britanie nu 
acordase Austriei nicio garanţie şi nici nu putea să-i acorde vreo formă de 
protecţie acestei ţări, au facilitat misiunea lui Hitler de a aduce germanii 
austrieci în graniţele Reich-ului63. De altfel, era şi foarte greu pentru Marea 
Britanie să fie împotriva Anschluss-ului, în condiţiile în care cei mai mulţi 
austrieci au întâmpinat cu entuziasm trupele germane, bucurându-se că se 
alătură celui de-al Treilea Reich. Singurul aspect imputabil era nu faptul că a 
fost alipită Austria la Germania, ci modul în care a fost făcută64. La rândul 
ei, Liga Naţiunilor nu a avut nicio reacţie faţă de acţiunea prin care unul din 
statele membre ale organizaţiei de la Geneva fusese înglobat de către un 
vecin mai puternic65. 

                                                 
61 Kissinger 2002, p. 271. 
62 Le Breton 1996, p. 43. 
63 Ibidem. 
64 Farmer 1996, p. 105. 
65 După câteva secole în care Casa de Habsburg şi Imperiul Austriac reprezentaseră o forţă 
în Europa Centrală şi Răsăriteană, la sfârşitul Primului Război Mondial, Austria s-a trezit în 
postura de putere de mâna a treia în Europa, în vreme ce Viena s-a văzut „transformată 
dintr-o glorioasă metropolă imperială în capitala secătuită şi împuţinată a unui stat-reziduu 
minuscul”. Deşi austriecii şi-au adus din plin contribuţia la efortul de război al celui de-al 
Treilea Reich, afirmaţie ce se poate dovedi prin faptul că 1,2 milioane de militari fuseseră 
furnizaţi Wehrmacht-ului şi mai ales trupelor SS de către fostul stat austriac, iar membrii 
Partidului Nazist ajunseseră să fie peste 700 000 la o populaţie de numai 7 milioane de 
locuitori, după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, Austria a reuşit să se plaseze în 
postura inocentă de primă victimă a nazismului. Chiar din primii ani ai epocii postbelice 
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În urma discursului ţinut de Adolf Hitler la 12 septembrie 1938, 
premierul britanic a întreprins două călătorii în Germania, la 15 şi, respectiv, 
22 septembrie, înaintea celei decisive de la München, pentru a îndepărta 
ameninţarea unui conflict armat. Pelerinajul său a avut un caracter umilitor, 
deoarece prima întrevedere între cei doi importanţi oameni politici a avut 
loc la Berchtesgaden, o localitate ce se află în Alpii bavarezi, foarte aproape 
de graniţa cu Austria. Din Anglia era nevoie de cinci ore de zbor cu avionul, 
iar Chamberlain nu a avut de ales, deşi era pentru prima dată când călătoarea 
pe calea aerului, acest lucru întâmplându-se când avea 69 de ani. Fiind pe 
deplin încrezător în capacitatea sa de a stabili desfăşurarea evenimentelor, 
Chamberlain s-a dus practic singur la Berchtesgaden, el nefiind însoţit de 
niciun specialist de la Foreign Office, de nicio escortă militară sau măcar de un 
interpret. Deşi Hitler a considerat alegerea districtului municipal Bad 
Godesberg, al oraşului Bonn, ca loc de desfăşurare a discuţiilor pentru a 
doua întrevedere, nici acesta nu a reprezentat o variantă convenabilă pentru 
o călătorie ce se făcea cu plecarea din Londra, întrucât se afla în landul 
Renania de Nord-Westfalia. Întrevederea finală, de la München, locul de 
naştere al Partidului Nazist, reprezenta un loc cu o încărcătură plină de 
simbolism pe care de obicei şi-l rezervă învingătorii66. 

După efectuarea celor două călătorii în Germania, Neville 
Chamberlain l-a întâlnit din nou pe Adolf Hitler, de data aceasta la 
München, în 29 şi 30 septembrie 1938, acolo unde, de fapt, un directorat 
format din reprezentanţii a patru mari puteri europene a hotărât ca zona 
sudetă a Cehoslovaciei, populată în mare parte de etnici germani, să fie 
atribuită Germaniei. Acordul de la München semnat de cele patru puteri în 
dimineaţa zilei de 30 septembrie prevedea ca evacuarea zonei sudete de 
către autorităţile cehoslovace să înceapă chiar de-a doua zi şi să se termine în 
10 octombrie. Era prevăzut dreptul de opţiune atât pentru stabilirea în zona 
cedată, cât şi plecarea din aceasta, dar doar pentru o perioadă de 6 luni. În 
cadrul unei declaraţii separate, Chamberlain şi Hitler au recunoscut acest 
acord, plus tratatul naval anglo-german din 1935, ca reprezentând simbolul 
dorinţei celor două popoare, englez şi german, de a nu mai lupta unul 
împotriva altuia67. Statele Unite ale Americii nu au participat, iar Uniunea 
Sovietică nu a fost invitată la această importantă conferinţă din capitala 
Bavariei, în vreme ce reprezentanţii Cehoslovaciei au fost „uitaţi” prin 

                                                                                                                        
Austria a reuşit să-şi exorcizeze trecutul, „flirtul” său cu naziştii fiind pur şi simplu uitat, în 
vreme ce responsabilitatea ororilor comise în a doua conflagraţie mondială a fost plasată în 
exclusivitate pe seama Republicii Federale Germania, iar din 1990 pe seama Germaniei 
unificate, plata pentru daunele morale şi materiale revenindu-i acesteia din urmă în 
întregime (Boia 1998, p. 151-152; Judt 2008, p. 16, 61). 
66 Gardner 1993, p. 56; Kissinger 2002, p. 273-274. 
67 Dilks 1972, p. 110-111. 
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anticamerele sălilor în care s-au luat deciziile. Fără nicio îndoială, Conferinţa 
de la München a reprezentat punctul culminant al appeasement-ului68 Marii 
Britanii şi a premierului N. Chamberlain faţă de revendicările Germaniei, 
acest moment fiind un punct de turnură în atitudinea diplomaţiei britanice 
faţă de Hitler. 

Deşi decizia lui Chamberlain de a aproba dezmembrarea 
Cehoslovaciei a fost intens criticată în primul deceniu şi jumătate ce a urmat 
celui de-al Doilea Război Mondial, unele obiecţii existând chiar înainte de 
septembrie 1939 din partea grupurilor anti-appeasement din dreapta şi stânga 
spectrului politic britanic, nu poate să nu fie remarcat faptul că exista ceva 
dreptate în cererile lui Hitler, el nedorind nimic altceva decât aplicarea 
autodeterminării naţionale, principiu de care naţiunile Europei Centrale şi a 
celei Răsăritene beneficiaseră după Primul Război Mondial, dar nu şi 
Germania. Zona sudetă ce era revendicată - Sudetenland - se afla situată în 
partea vestică a Cehoslovaciei, chiar la graniţa cu Germania, fiind populată 
de peste 3 milioane de etnici germani, ceea ce îl îndreptăţea pe Hitler să 
pretindă acest teritoriu, mai ales că statul cehoslovac era o „invenţie” a 
sistemului de la Versailles69 sau o Austro-Ungarie în miniatură70. 

                                                 
68 Termenul appeasement provine din franţuzescul apaiser, el însemnând împăciuire, calmare, 
liniştire sau aplanare a unui conflict. În vocabularul politic englez, appeasement-ul are 
înţelesul de acordare de concesii fie datorită slăbiciunii Marii Britanii, fie datorită faptului că 
reprezenta atitudinea justă pe care trebuia să o adopte pentru a remedia nedreptăţile 
stabilite prin Tratatul de la Versailles. Momentul de apogeu al acestei politici este 
reprezentat de Conferinţa de la München, acolo unde Marea Britanie şi Franţa au consimţit 
dezmembrarea Cehoslovaciei şi intrarea Europei Centrale sub dominaţie germană. După 
încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, oprobriul faţă de această politică a fost atât 
de mare în Anglia şi Statele Unite încât el a devenit sinonim cu cedarea laşă în faţa forţei 
brute. Fiind luată ca un exemplu negativ, menţionarea politicii de conciliere a fost făcută de 
multe ori pentru a se justifica aplicarea unor politici fără compromis şi de rigiditate, cum de 
pildă au fost cele aplicate în războaiele din Coreea, Vietnam sau în numeroase alte conflicte. 
Astfel, la 4 aprilie 1986, preşedintele american Ronald Reagan explica decizia sa de a aproba 
raidurile aeriene împotriva Libiei, conduse de Muammar Qadhafi, întrucât „Europenii, care 
îşi aduc aminte foarte bine evenimentele istoriei lor, ştiu mai bine ca oricine că nu există 
nici securitate şi nici siguranţă dacă se încearcă concilierea răului”. Cu toate acestea, 
conotaţia peiorativă a termenului este în mare parte nemeritată, deoarece, în cadrul teoriilor 
internaţionale tradiţionale, mai cu seamă în cadrul şcolii realiste, calmarea este considerată o 
parte importantă a procesului de echilibrare a puterii, în scopul menţinerii ordinii şi a 
reducerii incidenţei de conflict între marile puteri, mai ales dacă ea este condusă aşa cum se 
cuvine (Beck 1989, p. 161; Pearton 1998, p. 24; Evans, Newnham 2001, p. 36). 
69 Boia 2010b, p. 113. 
70 Crearea Cehoslovaciei a reprezentat punerea în aplicare a ideii de regrupare a popoarele 
slave din Boemia şi Slovacia, deşi ele nu mai avuseseră o istorie comună de mai bine de 
zece secole. Faptul că un slovac, Tomas Masaryk, a îndeplinit funcţia de preşedinte al 
Consiliului Naţional Ceh, nu a făcut altceva decât să faciliteze apariţia statului cehoslovac, 
cu o formă stranie, deşirată, ce se înfigea adânc în coasta Germaniei la vest, în timp ce la est 
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„[…] Cehoslovacia suferea de o maladie malignă chiar în inima sa. În ciuda 
aparenţelor, era un stat al naţionalităţilor, nu un stat naţional. Doar cehii 
erau cu adevărat cehoslovaci şi chiar ei înţelegeau prin aceasta un stat 
centralizat cu caracter ceh. Ceilalţi - slovacii, maghiarii, rutenii şi, mai presus 
de toţi germanii - erau minorităţi naţionale: uneori liniştite, alteori 
nemulţumite, însă niciodată complet fidele faţă de ordinea existentă. Cele 
trei milioane de germani (în general numiţi sudeţi, deşi în mod greşit) erau 
strâns legaţi de austrieci prin istorie şi prin sânge. Anschluss-ul le-a declanşat 
o nervozitate de necontrolat. Poate că ar fi fost mai înţelepţi dacă s-ar fi 
mulţumit cu ce aveau: erau cetăţeni liberi, deşi nu egali, într-o comunitate 
democratică. Însă oamenii uită de înţelepciune când aud chemarea 
naţionalismului. Marele stat german - puternic, unit, naţionalist - se afla chiar 
lângă frontierele lor. Verii lor austrieci tocmai li se alăturaseră”71. 

Încă din 1925, atunci când aliaţii din Primul Război Mondial au înţeles 
că prin aplicarea principiului de autodeterminare naţională în Europa 
Centrală şi Răsăriteană nu au făcut altceva decât să păstreze numărul 
oamenilor care trăiau sub stăpânire străină, singura diferenţă fiind faptul că 
în loc să fie cuprinşi în Imperiul Austro-Ungar, erau răspândiţi în mai multe 
state naţionale, Lloyd George îi scria lui Woodrow Wilson că: 

„Nu concep o cauză mai importantă pentru declanşarea unui viitor război 
decât situaţia în care poporul german, care a dovedit clar că este una dintre 
cele mai puternice şi mai viguroase rase din lume, este înconjurat de o serie 
de state mici, multe dintre ele populate de oameni care până acum nu au 
reuşit niciodată să aleagă singuri un guvern stabil, dar fiecare dintre ele 
conţinând mase largi de germani care insistă să obţină unirea cu ţara unde s-
au născut”72. 

Mai mult decât atât, nu trebuie uitat faptul că britanicii au considerat 
în toată perioada interbelică că tratatele semnate în cadrul Conferinţei de 
Pace de la Paris nu erau nici sacrosante, nici definitive, ele trebuind să fie 
corectate prin negocierea de noi acorduri. Totodată, ei erau conştienţi de 
faptul că deciziile luate în anii 1919 şi 1920 au fost puternic influenţate de 
cerinţele de asigurare a securităţii Franţei, ceea ce a dus atât la interzicerea 

                                                                                                                        
se învecina cu România. Bazat pe uniunea dintre cehi şi slovaci, noua construcţie statală 
avea numeroase minorităţi, multe dintre ele aparţinând statelor revizioniste. Conform 
statisticilor oficiale cehoslovace din anul 1930, minorităţile reprezentau 33,09% din totalul 
întregii populaţii de 14 479 565 locuitori. Fără nicio îndoială, cei mai numeroşi erau 
germanii, grupaţi în regiunea sudetă, şi care cu un număr de 3 231 688 locuitori reprezentau 
22,32%. Sudul părţii slovace era populat în mare parte de maghiari, ei reprezentând 4,78%, 
cu o populaţie de 691 923 locuitori. Urmau rutenii, cu 549 169 locuitori (3,79%), evreii, cu 
186 642 locuitori (1,29%) şi polonezii, ultimii cu o populaţie de 81 737 locuitori (0,57%) 
(Rothschild 1974, p. 89; Le Breton 1996, p. 19-20). 
71 Taylor 1999, p. 123. 
72 Stannard Baker 1922, p. 450. Apud Kissinger 2002, p. 208. 
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Anschluss-ului, cât şi la lăsarea în Cehoslovacia a peste trei milioane de 
germani73. 

Numele lui Neville Chamberlain este astăzi în mod indisolubil legat de 
politica de conciliere, iar aceasta din urmă, datorită eşecului ei de a menţine 
pacea şi a izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, nu este privită cu 
ochi buni. Conciliatorii sunt socotiţi ca fiind direct răspunzători de 
începerea războiului, iar Chamberlain este socotit vinovatul numărul unu. 
Cu toate acestea, începând cu anul 1960 consensul între istorici a dispărut, 
unii dintre ei având o imagine mult mai favorabilă despre politica de 
împăciuire promovată de liderul britanic. Cu siguranţă nu va fi niciodată 
doar o singură interpretare a München-ului, chiar dacă oamenii implicaţi în 
acest eveniment nu mai sunt demult. În urma studiilor, o parte a 
cercetătorilor, aşa-zişii „revizionişti”, au fost de părere că în anii 1937 şi 
1938, Chamberlain nu avea altă opţiune decât concilierea, cu excepţia 
războiului, fireşte, dar nimeni din Marea Britanie în perioada interbelică „nu 
a putut câştiga capital electoral fluturând steagul şi cântând cântece de 
luptă”74, întrucât societatea engleză era profund pacifistă. În rapoartele 
întocmite în luna octombrie, atât William Strang, şeful Departamentului 
Central al Foreign Office-ului, cât şi Sir Alexander Cadogan, subsecretar 
permanent în cadrul aceluiaşi minister, iar mai apoi şi Gladwyn Jebb, 
secretarul privat al lui Cadogan, au ţinut să scoată în evidenţă că ar fi fost o 
greşeală ca Marea Britanie să facă pe poliţistul continentului, această postură 
neducând decât la favorizarea unui război general în Europa, de pe urma 
căruia ar fi profitat doar Uniunea Sovietică75. 

Respingând caracterizarea ortodoxă dată politicii lui Chamberlain, 
istoricii revizionişti au accentuat ideea că München-ul a fost perceput în 
acea vreme ca o realizare remarcabilă, ca un eveniment diplomatic ce a 
salvat Europa şi lumea de un nou război, Chamberlain fiind felicitat de lideri 
politici proeminenţi. Astfel, imediat ce a auzit de deciziile luate la München, 
F. D. Roosevelt l-a lăudat pe Chamberlain, caracterizându-l ca fiind un 
„straşnic om”76. Mai târziu, când politica de conciliere a început să aibă o 
imagine proastă, americanii s-au bucurat că nu au fost şi ei acolo, Roosevelt 
evitând astfel să-şi adauge şi o controversă legată de politica externă la 
multiplele sale probleme de ordin intern77. Primul-ministru al Canadei a fost 
şi mai laudativ în mesajul său, el afirmând că: 

                                                 
73 Pearton 1998, p. 20. 
74 Farmer 1996, p. 15. 
75 Lammers 1973, p. 844. 
76 Taylor 1999, p. 152. 
77 Ibidem. 
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„Daţi-mi voie să exprim calde felicitări din partea poporului canadian şi în 
acelaşi timp expresia recunoştinţei lui, care se face simţită de la un cap la 
altul al dominionului. Colegii mei şi membrii guvernului nutresc aceeaşi 
admiraţie neţărmurită ca şi mine pentru serviciul pe care l-aţi făcut 
omenirii”78. 

Premierul australian a ţinut să-şi arate şi el gratitudinea pentru cele 
decise în capitala Bavariei, laudele sale nefiind cu nimic mai prejos decât cele 
ale omologului său din Canada: 

„Colegii şi cu mine dorim să exprimăm cele mai calde felicitări pentru 
rezultatul negocierilor de la München. Australienii împreună cu toate 
popoarele din Imperiul Britanic vă datorează o mare recunoştinţă pentru 
eforturile neîncetate de menţinere a păcii”79. 

Aceste aprecieri au venit nu doar de peste hotare, ci şi din partea 
politicienilor şi a opiniei publice britanice. Ambasadorii Marii Britanii din 
toate marile capitale europene au fost de acord cu appeasement-ul în 1938, 
acest lucru fiind valabil şi în rândul înalţilor funcţionari din cadrul Foreign 
Office-ului, inclusiv Sir Alexander Cadogan80. Atunci când Chamberlain a 
anunţat în parlament că îl va întâlni din nou pe Hitler, de data asta la 
München, a fost aclamat în Camera Comunelor, fiindu-i binecuvântată 
misiunea, pentru ca la întoarcere să i se asigure la Londra o primire 
triumfală. 

„Niciun învingător de pe câmpul de luptă nu s-a întors acasă împodobit cu 
mai splendizi lauri decât a făcut-o domnul Chamberlain ieri de la 
München”81. 

Deşi au existat şi ziare care au criticat deciziile luate la München, 
acestea fiind The Daily Worker, Reynolds News, The Manchester Guardian şi Daily 
Herald, majoritatea covârşitoare a cotidienelor britanice atât locale, cât şi 
centrale, au aprobat acţiunea lui Chamberlain82. Dintre personalităţile 
proeminente ale vieţii politice, doar Winston Churchill, Hugh Dalton, 
Ernest Bevin şi Josiah Wedgwood au fost aceia care au criticat appeasement-ul 
din timpul războiului sau chiar din perioada premergătoare zilei de 1 
septembrie 193983. 

Cu siguranţă că este greşită ideea conform căreia există o singură 
versiune ce poate fi acceptată privind Conferinţa de la München, aceea că 
Chamberlain, din naivitate sau laşitate, a adoptat în mod greşit o politică de 

                                                 
78 Kissinger 2002, p. 275. 
79 Ibidem. 
80 Dilks 1972, p. 198. 
81 Beck 1989, p. 179. 
82 Farmer 1996, p. 118. 
83 Beck 1989, p. 163. 
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conciliere faţă de agresivitatea lui Hitler, el neobţinând mai apoi nici pacea, 
nici onoarea pentru concesiile făcute84. Cercetătorii care s-au pronunţat 
pentru această idee au avut însă şansa de a privi detaşat evenimentele, cu 
avantajul pe care îl oferă distanţa temporală, ei ştiind totodată cursul 
evenimentelor după adoptarea concilierii, ceea ce nu a fost cazul liderului 
conservator. Istoricii revizionişti au reliefat impactul avut de constrângerile 
militare, economice şi politice în limitarea opţiunilor diplomatice la care 
putea apela premierul britanic85, el însuşi descriindu-se în vizita la Hitler din 
15 septembrie ca fiind „o persoană chemată să joace poker cu un gangster, 
dar fără a avea cărţi în mână”86. Pentru P. Schroeder, München-ul nu a 
reprezentat deloc o greşeală de calcul individuală sau o imprudenţă, ci 
expresia limitării opţiunilor diplomatice pe care britanicii le aveau în acea 
vreme87. 

Într-adevăr, situaţia Marii Britanii atât în Europa, cât şi în lume era 
mult mai complexă decât părea la o primă vedere. William Strang, cel care îl 
însoţise pe Chamberlain în vizitele de la Berchtesgaden şi München, într-un 
document datat 10 octombrie 1938, a trecut în revistă circumstanţele 
externe, care, împreună cu dezarmarea unilaterală a Marii Britanii, au 
contribuit la slăbirea şi la complicarea situaţiei acestei ţări în lume. 

În raportul său, Strang a prezentat avantajele pe care reprezentanţii 
celui de-al Treilea Reich le-au avut faţă de omologii lor britanici. Astfel, 
Germania era dominată de un spirit pangermanist şi nu avea nicio putere la 
graniţele sale sudice şi estice care să i să poată opune, întrucât bolşevismul 
slăbise Rusia şi împiedicase reînvierea mişcării panslaviste, ceea ce ar fi 
echilibrat puterea germană. Formarea Ligii Naţiunilor şi identificarea sa cu 
statu quo-ul post-Versailles a contribuit din plin la o apropiere între statele 
nemulţumite de deciziile luate în capitala Franţei, la lipsa unui spaţiu de 
manevră pentru diplomaţia britanică, precum şi la existenţa posibilităţii ca 
Marea Britanie să lupte simultan cu Germania, Japonia şi Italia, iar aceasta 
pentru apărarea unei doctrine abstracte şi nu a interesului naţional. În plus, 
şeful Departamentului Central al Foreign Office-ului intuia că utilizarea aviaţiei 
în următorul război va avea efecte însemnate asupra forţei maritime, care 
erau greu de definit exact, dar care, cu siguranţă, nu puteau fi decât 
nefavorabile. Nu în ultimul rând, era scos în evidenţă faptul că refacerea 
Germaniei a coincis cu slăbirea Franţei, astfel că sprijinul francez pentru 
aliaţii săi estici nu mai era posibil88. 

                                                 
84 Ibidem, p. 161. 
85 Ibidem, p. 167. 
86 Feeling 1946, p. 364. 
87 Schroeder 1976, p. 242. 
88 Lammers 1973, p. 832. 
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Politica de conciliere adoptată în 1938 a fost justificată din mai multe 
motive, printre acestea putându-se enumera teama şi oroarea populaţiei 
insulelor britanice faţă de un nou război89, nepregătirea militară a Marii 
Britanii, temerile pe care un conflict prelungit le-ar putea avea asupra 
economiei britanice şi a Imperiului Britanic, izolaţionismul dominioanelor şi 
al Statelor Unite, nesiguranţa dată de Franţa, neîncrederea şi teama generate 
de Uniunea Sovietică şi de regimul său comunist90. 

Un alt aspect ce nu putea fi deloc neglijat era faptul că arhipelagul 
britanic era extrem de vulnerabil faţă de eventualele bombardamente 
germane, perspectiva fiind cu adevărat înspăimântătoare91. Această 
ameninţare era cu atât mai gravă cu cât apărarea civilă a Marii Britanii era 
într-o stare deplorabilă, dispunând doar de 1 430 de proiectoare dintr-un 
total prevăzut de 4 128, de 140 de baraje de baloane din 450, în vreme ce la 
capitolul tunuri antiaeriene erau doar 10% din ceea ce era considerat ca fiind 
necesar, multe dintre ele fiind modele vechi92. În timpul crizei cehoslovace 
Royal Air Force nu avea mari şanse de a opune o rezistenţă eficientă în faţa 
unui eventual atac aerian german, Luftwaffe fiind la acea vreme net 
superioară93. Dar probabil că cel mai elocvent aspect al caracterului 
necorespunzător al apărării civile britanice era faptul că în toată Londra nu 

                                                 
89 Prestigiosul cotidian The Times a avut un rol important în sprijinirea politicii oficiale de 
conciliere a Germaniei, în paginile acestui ziar fiind scoase în evidenţă caracteristicile 
războiului modern care făceau ca pierderile umane şi materiale să fie atât de ridicate, încât 
nu putea fi niciun câştigător cu adevărat (Foster 1981, p. 441, 451). 
90 Beck 1989, p. 167. 
91 Pentru a ne forma doar o idee despre cum estimau britanicii efectele pe care 
bombardamentele germane le puteau avea, este indicat să spunem că, la 13 aprilie 1939, 
ziua în care Marea Britanie se implica tot mai mult în politica Europei Răsăritene prin 
acordarea de garanţii Greciei şi României, Ministerul Sănătăţii de la Londra trimitea un 
milion de formulare de deces autorităţilor locale. Pe baza acestora, au început să fie făcute 
coşciuge din carton gros şi papier mâché, întrucât se apreciase că doar în primele trei luni de 
război ar fi fost nevoie de 5,5 milioane metri pătraţi de scândură în cazul înmormântărilor 
tradiţionale. Calculele făcute de Ministerul Apărării arătau că pierderile umane urmau a fi 
între 52 şi 101 la fiecare tonă de bombe aruncată de inamic, aceasta în funcţie de tipul de 
bombardament executat, de zi, când populaţia se afla la lucru, sau de noapte, când era acasă 
(Chamberlin 1972, p. 9. Apud Pekić 2008, p. 400). 
92 Beck 1989, p. 184. 
93 Comandamentul Avioanelor de Vânătoare avea doar 29 de escadrile mobilizabile, din 
care doar cinci deţineau aparate Hurricane, în timp ce Spitfire le lipsea cu desăvârşire. Dar 
şi avioanele Hurricane aveau o utilitate limitată, întrucât mitralierele lor nu fuseseră 
modificate să funcţioneze la o altitudine mai mare de 15 000 de picioare, ceea ce însemna 
că nu puteau fi folosite la înălţimi mari. În plus, Germania putea să realizeze o acţiune 
concentrată de atacare a Angliei, prin aruncarea a 500-600 tone de bombe pe zi pe o 
perioadă de două luni, în vreme ce Forţele Aeriene Regale Britanice nu puteau riposta decât 
prin maximum 100 tone de bombe pe zi, iar asta pentru cel mult trei săptămâni (ibidem, p. 
184-185). 
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erau decât 16 pompe de apă împotriva incendiilor94. Schimbările survenite în 
tehnologia militară ameninţau să neutralizeze avantajele insularităţii britanice 
şi supremaţia sa navală. 

În plus, chiar dacă Imperiul Britanic era o structură globală de putere 
şi influenţă, reprezentând o realizare remarcabilă, era de fapt produsul unor 
forţe non-recurente şi al circumstanţelor. În contrast, puterea naţională 
germană avea la bază un miez etnic indestructibil. Ca atare, Germania putea 
în mod repetat să solicite puterea, în vreme ce Imperiul Britanic, odată slăbit 
nu se mai putea reface, riscul unui război fiind în mod clar diferit, avantajată 
fiind partea germană95. Mai mult decât atât, Hitler mai avea un alt mare 
avantaj, el nefiind distras de chestiunile extraeuropene, în timp ce 
angajamentele britanice în afara Europei erau ceva obişnuit, în condiţiile în 
care Orientul Mijlociu şi Extremul Orient erau considerate zone vitale 
pentru interesele Marii Britanii. 

Avându-se în vedere faptul că Marea Britanie era singura putere 
europeană şi mondială în acelaşi timp, dificultăţile dintr-o sferă i-au 
influenţat acţiunile în cealaltă, aspect care nu a scăpat consilierilor 
premierului Chamberlain, unii dintre ei îndemnându-l la prudenţă în lunile 
ce au precedat Conferinţa de la München. Implicarea pe două „fronturi”, în 
lume şi în Europa, era văzută de Sir Alexander Cadogan ca fiind deja prea 
mult, afirmaţiile sale nelăsând niciun dubiu în acest sens: „Nu putem să ne 
protejăm interesele din lumea întreagă şi să pretindem în acelaşi timp să 
avem o preponderenţă în treburile Europei”96. 

Malcom MacDonald, ministrul britanic pentru Dominioane, la puţin 
timp după realizarea Anschluss-ului, a ţinut să reamintească membrilor 
Comisiei de Politică Externă importanţa pe care o aveau dominioanele în 
definirea politicii externe britanice. Cu toate că ministrul mai sus amintit nu 
era adeptul formulării unei anumite politici externe doar pentru a mulţumi 
dominioanele, el era ferm convins că criza cehoslovacă merita o atenţie 
specială, deoarece, în cazul în care britanicii i-ar fi împiedicat pe germanii 
din zona sudetă să se unească cu Germania, atunci Canada şi Africa de Sud 
nu ar fi intrat niciodată în război97. 

Ca şi MacDonald, Neville Chamberlain a trebuit să fie atent la opiniile 
„britanicilor” de peste mări, premierul neputându-şi permite un război fără a 
avea sprijinul întregului imperiu, ceea ce l-a determinat să afirme în faţa 
cabinetului, la 25 septembrie 1938, că: 

                                                 
94 Ibidem. 
95 Lammers 1973, p. 836. 
96 Ibidem, p. 837. 
97 Beck 1989, p. 174. 
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„Este clar că se formase o situaţie în care puteam fi implicaţi într-un lung 
război. Dacă aceasta s-ar fi întâmplat, era esenţial ca să fi intrat uniţi în 
război, atât ca ţară, cât şi ca imperiu. Ca atare, era de cea mai mare 
importanţă ca orice măsuri am fi luat, să ne raliem întreaga ţară şi întregul 
imperiu, precum şi să dăm posibilitatea opiniei publice să constate că au fost 
făcute toate încercările posibile de evitare a conflictului”98. 

În ziua de 27 septembrie, cu puţin timp înainte de plecarea sa la 
München, Chamberlain a fost informat că dominioanele erau îngrijorate de 
tensiunea ce exista la graniţa germano-cehoslovacă, primii-miniştri ai 
Australiei şi Africii de Sud trimiţând mesaje prin care au cerut să se facă 
presiuni asupra cehoslovacilor pentru a ceda în faţa pretenţiilor teritoriale 
ale Germaniei99. Mai mult decât atât, punctul de vedere exprimat de cei doi 
şefi de guvern nu reprezenta o atitudine izolată, Commonwealth-ul100 fiind 
practic divizat în legătura cu problema sudetă. 

De asemenea, premierul britanic a trebuit să ţină cont şi de situaţia din 
Extremul Orient, acolo unde Japonia atacase China încă din 1937. În 
condiţiile în care din punctul de vedere al populaţiei sau al intereselor 
economice mai mult de jumătate din Imperiul Britanic se afla la est de 
Canalul Suez, Chamberlain era complet îndreptăţit să se întrebe care ar fi 
fost atitudinea Japoniei faţă de interesele britanice din Asia, în special din 
China, în condiţiile în care Foreign Office-ul ar fi adoptat o politică hotărâtă 
faţă de Germania. Astfel, exista posibilitatea ca japonezii să exploateze 
oportunitatea oferită de un conflict anglo-german sau chiar ca aceştia să se 
alăture în mod activ de partea lui Hitler101. Luarea în calcul a situaţiei din 
Asia de Sud-Est nu era deloc o idee deplasată, avându-se în vedere atât criza 

                                                 
98 Ibidem. 
99 Ibidem, p. 175. 
100 Commonwealth of Nations este o organizaţie internaţională alcătuită astăzi din 53 de state 
independente, foste colonii şi teritorii ale Imperiului Britanic. A fost înfiinţată în 1931, prin 
Statutul de la Westminster, atunci când a fost recunoscută independenţa Australiei, 
Canadei, Noii Zeelande şi Africii de Sud. Având o populaţie de peste un miliard de 
persoane, organizaţia este condusă de aşa-numita Commonwealth Conference, aici reunindu-se 
prim-miniştrii statelor membre. Apartenenţa la Commonwealth este exprimată prin libera 
voinţă a statelor, coroana britanică fiind cea care le uneşte în mod simbolic. Irlanda s-a 
retras în 1949, Africa de Sud în 1961 (a revenit însă în 1994 după căderea regimului de 
apartheid), Pakistanul în 1972 (a revenit în 1989), iar Fiji în 1987. Din patru în patru ani au 
loc Jocurile Olimpice ale Commonwealth-ului, ultimele fiind organizate la Glasgow, în 2014. 
Apartenenţa Marii Britanii la NATO şi UE au dus însă la îndepărtarea ei de zona tropicală, 
astfel că schimburile comerciale cu ţările Commonwealth-ului reprezintă doar 10% din 
comerţul exterior britanic (Anghelescu Irimia 1999, p. 47; Palmowski 2005, vol. 1, p. 202; 
Vaïsse 2008, p. 76-77). 
101 Beck 1989, p. 175. 
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manciuriană din 1931102, cât şi declaraţia lui Chamberlain din 1934, în 
calitate de ministru de Finanţe, în care acesta arăta că Marea Britanie nu-şi 
poate permite un conflict militar simultan cu Germania şi Japonia103. În luna 
februarie a anului 1938, temerile britanicilor au fost din nou confirmate, 
germanii recunoscând statul marionetă Manchuko, pentru ca trei luni mai 
târziu să-şi recheme consilierii militari din China. În contrapondere, la 14 
septembrie, premierul japonez, Konoe Fumimaro, şi-a exprimat solidaritatea 
sa cu Germania în criza cehoslovacă104. 

În luarea deciziei de la München a fost importantă şi atitudinea 
Statelor Unite ale Americii. În urma unei întâlniri a lui Sir Ronald Lindsay, 
ambasadorul britanic de la Washington, cu F. D. Roosevelt, ce a avut loc la 
19 septembrie, Chamberlain a aflat că tot ce putea obţine Marea Britanie de 
la americani era doar o neutralitate binevoitoare. Opinia publică de peste 
Ocean era profund izolaţionistă, iar trimiterea de trupe în Europa nu era 
posibilă, chiar dacă atitudinea personală a preşedintele american era 
împotriva lui Hitler şi a celui de-al Treilea Reich105. 

Se poate observa faptul că momentul München-ului a reprezentat 
apogeul politicii de conciliere a lui Chamberlain, dar şi transformarea într-un 
cap de linie pentru strategia lui Hitler. Dacă până atunci liderul german 
avusese un atu de partea sa în faţa ţărilor democratice, vinovăţia Franţei şi 
Marii Britanii pentru nedreptăţile de la Versailles, din toamna anului 1938 el 

                                                 
102 Prima provocare serioasă a Ligii Naţiunilor a venit dintr-o parte total neaşteptată, din 
Extremul Orient, atunci când la 18 septembrie 1931 forţele japoneze au ocupat Manciuria, 
care, teoretic, era teritoriu chinez. Singura putere europeană care putea avea un cuvânt de 
spus în această criză era Marea Britanie, dar britanicii nu-şi puteau permite întreruperea 
comerţului cu Ţara Soarelui-Răsare în punctul culminant al crizei economice mondiale, 
atunci când Banca Angliei fusese deja silită să renunţe la etalonul-aur. În plus, Tratatul 
Naval de la Washington consfinţise supremaţia locală a Japoniei în Extremul Orient, 
situaţie recunoscută de britanici atunci când aceştia au amânat construirea unei baze 
militare la Singapore. Guvernul de la Londra a acordat mai multă importanţă restaurării 
păcii în această regiune, decât demonstrării unei rectitudini morale, de condamnare a 
Japoniei, care nu ar fi avut niciun rezultat practic. Comisia Lytton a arătat că multe din 
nemulţumirile japoneze erau justificate, dar a condamnat guvernul de la Tokyo pentru 
recurgerea la forţă înainte de epuizarea mijloacelor paşnice. Chiar dacă Japonia s-a retras 
din Liga Naţiunilor în semn de protest, se poate spune că politica britanică a reuşit, 
deoarece pacea s-a restabilit între Japonia şi China în anul 1933, iar chinezii s-au resemnat 
cu pierderea Manciuriei pe care de fapt nu o mai controlau de câţiva ani buni. În anii care 
au urmat, criza manciuriană a beneficiat de o atenţie sporită, fiind considerată prima 
„trădare” decisivă a Ligii Naţiunilor, venită în mod special sub impuls britanic. De fapt, 
britanicii limitaseră un conflict, conducându-l spre un final, ceea ce i-a făcut să-şi 
consolideze preferinţa lor pentru conciliere în detrimentul securităţii (Taylor 1999, p. 60). 
103 Beck 1989, p. 176. 
104 Ibidem. 
105 Ibidem, p. 178. 
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nu a mai putut apela decât la forţa brută pentru a obţine avantaje106. Mai 
mult decât atât, în cadrul conferinţei din capitala Bavariei, Hitler a beneficiat 
şi de ultimul strop de bunăvoinţă pe care Marea Britanie îl putea acorda 
Germaniei. Chiar dacă appeasement-ul a continuat să existe şi după München, 
fiind de fapt o politică cu o largă bază de sprijin atât în interiorul cabinetului, 
cât şi al Foreign Office-ului, Chamberlain a trecut în paralel la punerea în 
practică a unui vast program de înarmare107. În 1938 şi 1939, cheltuielile 
militare ale britanicilor au crescut în mod spectaculos, ceea ce demonstrează 
că ei nu mai era dispuşi să acorde noi concesii lui Hitler108. 
 

Cheltuielile estimate pe reînarmare ale Marii Britanii (în milioane lire sterline) 

Anul Trupele de 
uscat 

Marină Aviaţie 

1935 8,5 24,2 9,9 

1936 12,5 29,6 18,6 

1937 21,4 41,0 39,3 

1938 44,3 63,2 66,0 

1939 67,6 82,9 109,9 

 

Sfidând înţelegerea din toamnă, în 15 martie 1939 armata germană a 
ocupat şi restul teritoriului ceh rămas în urma Acordului de la München, 
precum şi în urma satisfacerii pretenţiilor teritoriale ale Poloniei şi Ungariei. 
A fost creat Protectoratul Boemiei şi Moraviei, în vreme ce Slovacia se 
proclamase independentă doar cu o zi înainte deşi, în realitate, era un satelit 
german109. A fost picătura care a umplut paharul, deoarece distrugerea 

                                                 
106 Kissinger 2002, p. 276. 
107 Ibidem. 
108 Thomas 1983, p. 554. 
109 La o primă vedere, Cehoslovacia părea un stat democratic ce fusese dezmembrat în mod 
arbitrar de Hitler, dar în realitate era un stat al naţionalităţilor, creat din iniţiativa cehilor şi 
menţinut printr-o autoritate cehă. Slovacii nu au fost niciodată consideraţi parteneri egali, 
iar dorinţa acestora de autonomie a creat un curent subteran contestatar ce a izbucnit după 
Conferinţa de la München. Deşi nu el a fost creatorul acestui curent de opinie, Hitler a 
încurajat tendinţele autonomiste ale slovacilor, aşa cum o făcuse şi cu austriecii germani şi 
germanii sudeţi. Decizia luată în capitala Bavariei nu a făcut altceva decât să alimenteze 
mişcarea autonomistă, dar guvernul de la Praga a intervenit în forţă şi a desfiinţat guvernul 
autonom slovac. Adolf Hitler a fost luat prin surprindere de apariţia acestei noi crize, dar 
nu putea să le ofere cehilor oportunitatea de a-şi reface prestigiul ce fusese serios şifonat la 
München. Germania a recunoscut în grabă independenţa Slovaciei, în vreme ce restul 
teritoriului ceh avea o soartă mai mult decât incertă. Mai degrabă, intrarea trupelor germane 
în Cehia a fost determinată de evoluţia evenimentelor din Slovacia, decât să reprezinte o 
campanie minuţios planificată. În plus, Hitler nu şi-a considerat deloc acţiunea sa ca fiind 
una neobişnuită, în condiţiile în care Boemia făcuse parte secole de-a rândul din Imperiul 
Romano-German, din Confederaţia Germană între 1815 şi 1866, pentru ca ulterior să fie 
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Ceho-Slovaciei110 nu avea nicio logică, arătând în acelaşi timp că „Hitler 
evada din orice grilă raţională şi voia războiul cu orice preţ”111. Invadarea 
teritoriului ceh a reprezentat un moment de cotitură, întrucât Germania 
demonstra că aspiră la dominaţia întregii Europe şi nu la punerea în practică 
a principiului de autodeterminare naţională. 

„Gafa lui Hitler a fost nu atât încălcarea principiilor istorice ale echilibrului, 
cât mai ales nerespectarea premiselor morale ale politicii externe postbelice 
pe care o duceau englezii. El a întrecut măsura atunci când a înglobat 
populaţii negermane în Reich, violând astfel principiul autodeterminării, în 
numele căruia fuseseră tolerate toate abuzurile unilaterale anterioare. 
Răbdarea Marii Britanii nu era nelimitată, după cum nu era rezultanta unui 
caracter naţional slab; în cele din urmă, Hitler întruchipase definiţia în cheie 
morală pe care o dădea opinia publică britanică conceptului de agresiune, 
chiar dacă guvernul englez avea o altă părere. Însă după câteva zile de ezitări, 
Chamberlain şi-a acordat politica în concordanţă cu opinia publică de la el 
din ţară. Din acel moment, Marea Britanie avea să i se opună lui Hitler nu ca 
să justifice teoriile istorice ale echilibrului, ci pur şi simplu fiindcă nu mai 
putea să aibă încredere în el”112. 

Dacă până atunci Chamberlain acceptase revendicările lui Hitler, 
întrucât Germania fusese tratată mult prea dur la Versailles, fiindu-i refuzată 
aplicarea principiului de autodeterminare, după crearea Protectoratului 
Boemiei şi Moraviei au fost înglobaţi negermani în Reich, mai precis cehi, 
ceea ce era ceva cu totul nou şi de neacceptat pentru britanici. Înaintarea 
Germaniei către est a perturbat grav echilibrul de putere din Europa, mai 
ales că şi alte state răsăritene au făcut concesii Germaniei, aici putând fi 
menţionată atât cedarea de către Lituania a oraşului Memel cu întreg 
teritoriul său, cât mai ales încheierea acordului economic româno-german 
din 23 martie 1939 care a instituit o preponderenţă economică a Reich-ului 
asupra României. 

Frank Ashton-Gwatkin, şeful Secţiei Economice a Foreign Office-ului, a 
fost de părere că triumful Germaniei asupra Cehoslovaciei la München a 
fost probabil unul din evenimentele decisive ale istoriei ce a reconstituit un 
imperiu al Europei Centrale ce nu mai existase de la Reformă încoace113. În 

                                                                                                                        
legată de Austria până în 1918. Se poate astfel observa că independenţa şi nu subordonarea 
reprezenta noutatea pentru această regiune (Taylor 1999, p. 159-160). 
110 Încă de pe vremea lui Tomas Masaryk, cehii au considerat Cehoslovacia ca fiind un stat 
unitar cu un singur popor, respingând varianta ce folosea o cratimă în numele statului. 
Slovacii au contestat punctul de vedere al cehilor, ei reuşind să-şi impună propria lor 
percepţie în octombrie 1938, după Conferinţa de la München, atunci când autoritatea cehă 
fusese în mare parte distrusă (Taylor 1965, p. 439). 
111 Kissinger 2002, p. 276. 
112 Ibidem, p. 277. 
113 Lammers 1973, p. 839. 
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continuare, înaltul demnitar de la Foreign Office prevedea extinderea mai 
departe a puterii germane în Ungaria, România şi Bulgaria, doar Iugoslavia, 
Grecia şi Turcia având posibilitatea de a rezista, cu condiţia primirii unui 
sprijin extern. Şi în privinţa Poloniei, Aston-Gwatkin era sceptic, problema 
pe care această ţară o avea cu minorităţile făcea ca ea să aibă şanse mult mai 
mari de a deveni un stat vasal Germaniei, decât să facă parte dintr-un grup 
de state neutre de la Marea Baltică la Marea Neagră114. La sfârşitul anului 
1938 era clar că sistemul de securitate francez fusese un set de iluzii şi că 
dominaţia germană în Europa Centrală şi de Sud-Est era mai presus de orice 
îndoială. Mergând pe acest raţionament, Laurence Collier, şeful 
Departamentului de Nord din cadrul Foreign Office-ului, făcea constatarea 
corectă conform căreia Marea Britanie trebuia să renunţe la speranţa 
descoperirii oricărui point d’appui în flancul de est al Germaniei115. Întregul 
bazin al Dunării era la picioarele lui Hitler, iar echilibrul de putere în această 
zonă era schimbat în mod decisiv în favoarea celui de-al Treilea Reich. Dar 
tot Hitler a fost acela care nu a înţeles că odată depăşită limita a ceea ce se 
putea accepta, atitudinea binevoitoare se va transforma într-o intransigenţă 
fără margini, întrucât opinia publică din Marea Britanie nu mai era dispusă 
să facă noi concesii. Al Doilea Război Mondial se apropia cu paşi repezi. 

De obicei, istoricilor nu le place ce s-a întâmplat, ei dorind 
întotdeauna ca lucrurile să fi fost altfel. Deşi au trecut mai bine de 70 de ani 
de la întrunirea lui Chamberlain, Daladier, Hitler şi Mussolini la München, 
nici acum ultimul cuvânt nu a fost spus, existând cercetători care consideră 
conciliatorismul ca fiind o politică greşită prin care Marea Britanie a 
sacrificat Cehoslovacia doar pentru a mulţumi Germania116, în vreme ce alţii 
sunt de părere că aceasta a fost politica potrivită la acea vreme, cel puţin 
până când Hitler a invadat şi restul statului cehoslovac, demonstrând astfel 
că nu se poate avea încredere în el. Chamberlain a crezut în cuvântul lui 
Hitler, formându-şi părerea că acesta poate fi un partener onest, dar s-a 
înşelat117. Deşi istoria nu se studiază la modul condiţional, iar întrebările de 

                                                 
114 Ibidem. 
115 Ibidem, p. 850. 
116 Vezi, spre exemplu, Gilbert, Gott 1966. 
117 După întrevederea de la Berchtesgaden, Neville Chamberlain a afirmat despre Hitler că 
„spune adevărul”, precum şi faptul că şi-a format opinia că obiectivele lui Hitler sunt strict 
limitate. Mai mult decât atât, doar cu câteva zile înainte de a avea loc Conferinţa de la 
München, şeful guvernului de la Londra afirma cu încredere „că stabilise un anumit grad de 
influenţă asupra lui Herr Hitler”. Cei mai mulţi politicieni britanici au considerat Germania 
nazistă până în martie 1939 ca fiind un stat ca oricare altul, implicat în balanţa de putere, cu 
un caracter dictatorial în interior, dar cu o atitudine raţională în relaţiile externe. Adolf 
Hitler a menţinut această iluzie atât prin textele documentelor oficiale, cât şi prin 
conversaţiile personale pe care le-a avut cu interlocutori britanici în cadrul unor întrevederi 
private. Aceştia din urmă au fost mulţumiţi să audă asigurările repetate de pace făcute de 
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genul „Ce-ar fi fost dacă …?” nu-şi au rostul într-o analiză istorică118, puţini 
istorici rezistă tentaţiei de a nu-şi închipui câteodată şi o altă turnură pentru 
anumite evenimente. În privinţa München-ului, este sigur că premierul 
britanic nu ar fi putut obţine mai mult de la Hitler prin negocieri. În cazul în 
care Chamberlain ar fi adoptat o politică mai hotărâtă, atunci fie Führer-ul ar 
fi fost îndepărtat de la putere119, fie războiul ar fi început încă din 1938120. 

Nu este datoria istoricului de a spune ce ar fi trebuit să se facă. 
Singura lui obligaţie este să afle ce s-a întâmplat şi de ce121. Această afirmaţie 
este valabilă şi pentru această perioadă. „Conciliatorii” trebuie înţeleşi şi nu 
justificaţi sau condamnaţi. Ei nu trebuie catalogaţi ca fiind stupizi sau laşi, 
deoarece se confruntau cu probleme reale şi greu de soluţionat, făcând 
aproape tot ce le-a stat în putinţă. Prin acţiunile lor, „conciliatorii” şi-au dat 
seama că o Germanie puternică trebuia cumva să existe în Europa, iar 
evenimentele ulterioare au confirmat acest lucru. În plus, orice politician cu 
o gândire realistă îşi dădea seama că anglo-francezii nu puteau interveni în 
1933 pentru a-l da jos de la putere pe Hitler sau să alunge armata germană 
din Renania trei ani mai târziu, deoarece aceste acţiuni nu ar fi reuşit altceva 
decât să-l facă pe Hitler şi mai popular în rândul germanilor. Mai mult de 
atât, adepţilor conciliatorismului le-a fost teamă că o slăbire accentuată a 
Germaniei ar oferi prilejul instituirii unei dominaţii ruseşti în Europa, 
raţionament ce a fost confirmat din plin de evoluţia evenimentelor istorice 
din al Doilea Război Mondial, precum şi din perioada postbelică122. 

Cu toate acestea, anexarea Boemiei şi Moraviei la cel de-al Treilea 
Reich, la 15 martie 1939, plus temerile create în rândul oficialilor britanici că 
România avea mari şanse să devină următoarea victimă a expansionismului 
german, au constituit pentru Marea Britanie picătura care a umplut 
paharul123. Până atunci, britanicii consideraseră München-ul ca fiind un 
triumf al moralităţii şi nicidecum o capitulare în faţa forţei124. Declaraţiile 
date de membrii guvernului de la Londra, dar mai ales discursul lui Neville 

                                                                                                                        
Führer, precum şi decizia luată în învăţământul german de a se acorda prioritate studierii 
englezei faţă de celelalte limbi străine (Arnstein 1988, p. 318; Beck 1989, p. 169-170). 
118 „Istoria nu se îndeletniceşte cu ceea ce ar fi putut fi, ea studiază numai ceea ce a fost, şi 
ceea ce a fost trebuia să fie” (Xenopol 1914, vol. I, p. 106. Apud Tănasă 1996, p. 90). 
119 Fiind conştienţi de nepregătirea armatei germane pentru un război de mari proporţii şi 
temându-se de un conflict prematur, în septembrie 1938 o parte a generalilor germani au 
pus la cale un complot pentru a-l îndepărta pe Hitler de la putere. Planul lor era însă extrem 
de riscant şi probabil că ar fi dat greş. Succesele diplomatice şi militare înregistrate de Adolf 
Hitler au eliminat însă orice opoziţie (O’Neil 1966, p. 163-165). 
120 Beck 1989, p. 188. 
121 Taylor 1999, p. 18. 
122 Ibidem, p. 17. 
123 Funderburk 1983, p. 107; Hartmann 2012, p. 14. 
124 Taylor 1999, p. 160. 



Marea Britanie şi România (1936-1941) 

39 

Chamberlain de la Birmingham, din 17 martie, au avut semnificaţia unei 
adevărate revoluţii în politica externă a Marii Britanii, deşi prezenţa 
premierului în acest oraş se datora faptului că el dorea să vorbească 
locuitorilor despre aspecte financiare şi comerciale, dar şi despre şomaj125. 
Este important de subliniat că evenimentele din Europa Centrală au dus 
aceste subiecte pe un plan secund, precum şi faptul că afirmaţiile 
premierului reprezentau punctul de vedere al guvernului britanic. 

Neville Chamberlain a dorit să-şi arate totalul dezacord faţă de 
intrarea trupelor germane în Praga, precum şi faţă de transformarea Boemiei 
şi Moraviei în protectorat german. Deşi expunerea a avut loc la doar două 
zile distanţă de aceste evenimente, când guvernul britanic nu dispunea decât 
de informaţii parţiale şi neoficiale, se poate vedea în mod clar o schimbare 
de atitudine a şefului guvernului de la Londra faţă de Adolf Hitler şi faţă de 
politica externă a Germaniei. Negând faptul că invadarea Cehoslovaciei ar fi 
fost o consecinţă directă a deciziilor luate la München, şeful guvernului de la 
Londra a aruncat întreaga vină asupra Führer-ului, în care nu mai avea 
încredere. Astfel, în faţa audienţei din Birmingham, au fost reproduse 
afirmaţiile făcute de Hitler atât în particular, cât şi în cadrul discursului ţinut 
la Palatul Sporturilor din Berlin prin care se reitera ideea că zona sudetă 
reprezentase ultima revendicare teritorială a Germaniei în Europa. Totodată, 
au fost invocate prevederile Conferinţei de la München, care purtau 
semnătura lui Hitler, prin care atât reprezentanţii Germaniei, cât şi ai Marii 
Britanii se obligau ca pe viitor să apeleze la consultări reciproce în cazul 
apariţiei diferitelor probleme. Faţă de situaţia nou-creată în Europa, când 
trupele germane pătrunseseră în Praga chiar înainte ca preşedintele 
cehoslovac să fie primit în audienţă şi să fie confruntat cu cereri în faţa 
cărora nu putea rezista, Chamberlain şi-a arătat deopotrivă decepţia şi 
indignarea. Încălcarea principiului autodeterminării naţionale prin includerea 
cehilor în Reich l-a determinat pe Chamberlain să se întrebe pe sine dacă 
această acţiune nu cumva reprezintă începutul unei încercări de a domina 
lumea prin forţă. Legături şi mai strânse în cadrul Commonwealth-ului, o 
apropiere de Franţa, dar şi o strângere a rândurilor în interiorul Marii 
Britanii erau soluţiile preconizate de primul-ministru pentru a salva 
libertatea concetăţenilor săi, dar şi stabilitatea Europei. Schimbarea atitudinii 
faţă de Germania, dar şi determinarea lui Chamberlain se pot lesne vedea 
din afirmaţiile sale care sunt totodată şi un avertisment dat lui Hitler: 

„[…] ar fi cea mai mare greşeală să-şi închipuie cineva că, deoarece socotesc 
războiul ca un lucru stupid şi crud, naţiunea noastră şi-a pierdut până într-
atât energia încât nu ar mai contribui din toate puterile ei la o astfel de 
aruncare de mănuşă […]. Nu avem motive să ne descurajăm. Naţiunea 

                                                 
125 Havighurst 1962, p. 277. 
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noastră este mare şi puternică, cu mult mai puternică decât acum şase luni. 
Actele de violenţă şi nedreptate aduc cu ele, mai curând sau mai târziu, 
răsplata lor. Fiecare din aceste incursiuni creează noi primejdii pentru 
Germania în viitor, iar eu îmi îngădui să profetizez că în cele din urmă ea va 
regreta amar actul pe care guvernul german l-a săvârşit zilele acestea”126. 

A fost introdus serviciul militar obligatoriu127, programul de înarmare 
a fost accelerat, iar la 31 martie guvernul britanic a dat garanţii în legătura cu 
independenţa Poloniei, ceea ce reprezenta cu adevărat o schimbare radicală 
în politica externă britanică, dar şi în tonul Foreign Office-ului faţă de 
Germania. Atitudinea de conciliere manifestată de britanici din plin faţă de 
Hitler a cedat locul unei hotărâri curajoase şi iraţionale, de a i se opune 
acestuia cu prima ocazie, indiferent care ar fi fost ea aceea128. 

Ca o ironie a sorţii, dacă aproape în toată perioada interbelică a fost 
valabilă afirmaţia lui Sir Austen Chamberlain, făcută în 1925, prin care se 
susţinea cu tărie că „niciun guvern britanic nu va voi şi nici nu va putea risca 
vreodată oasele unui grenadier englez pentru Coridorul polonez”129, acum, 

                                                 
126 Argus, din 19 aprilie 1939. Pentru textul integral al discursului ţinut de Neville 
Chamberlain la Birmingham, vezi: http://www.ibiblio.org/pha/bb/bb-028.html, accesat în 
18 aprilie 2014. 
127 Deşi Neville Chamberlain a dat repetate asigurări că introducerea serviciului militar 
obligatoriu nu va fi realizată, acesta a fost proclamat la 27 aprilie 1939, iar iniţiativa a 
aparţinut lui Leslie Hore-Belisha, secretarul de stat pentru Război. Luarea acestei măsuri nu 
însemna în mod automat că Marea Britanie avea deja o armată puternică, întrucât 
prevederea se referea doar la bărbaţii de 20 de ani, care urmau a fi instruiţi, iar mai apoi 
înarmaţi. Era însă o decizie importantă, ce a avut un mare impact în Franţa, Polonia sau în 
alte state europene care căutau sprijinul britanic. Aşa cum se ştie, în rândul englezilor a 
existat întotdeauna o aversiune profundă pentru serviciul militar obligatoriu, acesta fiind 
introdus doar în momente excepţionale ale istoriei lor. Exprimarea acestei atitudini faţă de 
obligativitatea înrolării nu a lipsit nici în anul 1939, Partidul Laburist şi Partidul Liberal 
opunându-se cu îndârjire proiectului. Partidul Conservator, aflat la putere, a reuşit să-şi 
impună punctul de vedere, rezultatul votării fiind 180 contra 143. Referitor la aversiunea 
britanicilor faţă de armată, W. Churchill nota: „Este un fapt curios în legătură cu insularii 
britanici, cărora nu le place instrucţia militară şi nu au fost invadaţi de aproape o mie de ani, 
şi anume că atunci când pericolul se apropie şi creşte, ei devin tot mai puţin nervoşi; când 
este iminent, ei devin duri; când este mortal, ei sunt neînfricaţi. Aceste obiceiuri i-au salvat 
de câteva ori la ananghie”. Ca o curiozitate, serviciul militar obligatoriu nu a fost niciodată 
extins şi în Irlanda de Nord (Taylor 1965, p. 444, nota 2; Churchill 1997, vol. I, p. 148, 
159). Decizia obligativităţii stagiului militar a fost percepută şi de regele Carol al II-lea al 
României, acesta notând în jurnalul său că: „Din Anglia veşti că se îndreptează către o 
formă vădită de serviciu obligator. Acest lucru, după declaraţiile de garanţie date zilele 
trecute, este o adevărată revoluţie, cari arată că ea devine din ce în ce mai continentală. Eu 
văd precis aici mâna Franţei. După câte s-a putut afla până azi, forma care se va da acestei 
recrutări va fi de 4 luni serviciu activ şi un total de 4 ani în armata teritorială, e un semn că 
Marea Britanie se pregăteşte activ de războiu” (Carol II 1995, p. 340). 
128 Johnson 2003, p. 350. 
129 Thorne 1968, p. 129. 
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în primăvara anului 1939, tocmai problemele legate de Polonia au fost cele 
care au determinat o „nouă epocă” în politica externă britanică, iar mai 
târziu chiar intrarea în război. 

„Marea Britanie a fost profund dezinteresată de Europa Centrală şi 
Răsăriteană până în ultimul an de pace. Când un prim-ministru britanic a 
declarat că frontiera Marii Britanii se afla pe Rin, el chiar asta voia să spună: 
Rinul, nu Dunărea. […] Britanicii erau mai preocupaţi să se ţină deoparte de 
necazuri decât să le remedieze într-o parte a lumii care, până când un al 
doilea mare război a devenit iminent, ocupa un loc prea puţin însemnat pe 
agenda internaţională britanică”130. 

Acordarea de garanţii în favoarea guvernului de la Varşovia a fost 
aspru criticată de o parte importantă a politicienilor britanici, întrucât, dintre 
toate statele est-europene, Polonia era probabil cel mai puţin pe placul Marii 
Britanii. Existenţa unui regim de dictatură militară, cu un puternic caracter 
antisemit, distanţarea faţă de Liga Naţiunilor, acceptarea expansiunii 
Japoniei şi Italiei, precum şi dobândirea de teritorii pe seama Cehoslovaciei 
reprezentau motive care în mod normal ar fi trebuit să-i ţină departe pe 
britanici. Ministrul de Externe polonez, Józef Beck, era socotit la Londra ca 
fiind o persoană în care nu se putea avea deloc încredere, iar garanţiile 
puteau fi considerate pe bună dreptate ca „un cec în alb” acordat unei ţări 
cu o politică externă necugetată, în condiţiile în care Polonia avea prea 
puţini prieteni la începutul anului 1939, cu excepţia, culmea, a Germaniei131! 
Alianţa Marii Britanii cu o ţară din Europa Central-Răsăriteană era fără 
precedent în istoria modernă, dar situaţia în Europa se schimbase dramatic, 
iar Chamberlain a fost nevoit să acţioneze în consecinţă şi să facă afirmaţii 
care cu doar un an înainte ar fi fost de neacceptat pentru orice britanic. 

„În eventualitatea oricărei acţiuni care ar ameninţa clar independenţa 
Poloniei şi în cazul în care guvernul polonez ar socoti prin urmare că este în 
interesul său vital să reziste cu forţele lui naţionale, Guvernul Majestăţii Sale 
se va simţi imediat dator să acorde guvernului polonez tot sprijinul ce-i stă 
în putinţă”132. 

Încălcarea angajamentelor pe care germanii le luaseră anterior, „cazul 
Tilea”133, dar şi modificarea radicală a atitudinii opiniei publice din Marea 

                                                 
130 Calvocoressi 2003, p. 41. 
131 Farmer 1996, p. 129. 
132 Funderburk 1983, p. 109. 
133 În 14 martie 1939, cu puţin timp înainte de ajungerea crizei cehoslovace în punctul său 
culminant, ministrul plenipotenţiar al României de la Londra, Viorel Virgil Tilea, s-a 
prezentat la Foreign Office pentru a-şi exprima îngrijorarea faţă de evoluţia evenimentelor 
dintre Germania şi Cehoslovacia. Două zile mai târziu, V. V. Tilea a venit din nou la Foreign 
Office, de data asta pentru a-i anunţa pe oficialii britanici că guvernul de la Bucureşti are 
informaţii potrivit cărora România va fi următoarea victimă a celui de-al Treilea Reich. În 17 
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Britanie l-au determinat pe Neville Chamberlain să realizeze o adevărată 
reorientare de strategie în politica externă, care, transpusă în practică, a 
însemnat acordarea unilaterală sau împreună cu Franţa a unor garanţii de 
independenţă vizavi de unele state din Europa Centrală şi Răsăriteană134. 

Cum propunerile faţă de realizarea unor pacte generale de asistenţă 
mutuală cu participarea Marii Britanii, Uniunii Sovietice, Poloniei şi 
României au fost respinse de ultimele două state menţionate, întrucât ele nu 
doreau să provoace Germania, guvernului britanic nu-i mai rămânea nimic 
altceva de făcut decât să treacă la realizarea unor convenţii directe cu 
Polonia şi România. După cum se ştie, consecinţele asupra politicii Foreign 
Office-ului au fost din cele mai importante: 

„Astfel, în eforturile sale de a menţine pacea în Europa printr-un sistem de 
securitate colectivă, guvernul britanic era împins de guvernele polon şi 
român să ia decizii care serveau, ce-i drept, interesele Poloniei şi ale 
României, dar era problematic dacă ele corespundeau şi obiectivelor 
guvernului britanic”135. 

România era considerată de Chamberlain, ca şi de Comisia pentru 
Politică Externă a Cabinetului136 de altfel, ca fiind importantă din punct de 
vedere strategic atât pentru petrolul său, cât şi pentru sprijinul pe care-l 
putea oferi Poloniei. În plus, premierul britanic era conştient de faptul că 
„stăpânirea acestei ţări de către Germania va avea o mare influenţă în 
neutralizarea unei blocade navale eficiente”137. Acordul economic româno-
german din 23 martie a constituit un semnal de alarmă pentru guvernul de la 
Londra, consecinţa fiind luarea deciziei ca Marea Britanie să acţioneze într-
un anumit fel în sprijinul României pentru a arăta germanilor că britanicii nu 
erau complet dezinteresaţi de Europa Central-Răsăriteană, chiar dacă ei 
recunoşteau o anumită întâietate a celui de-al Treilea Reich în această 

                                                                                                                        
martie, ministrul român s-a adresat direct şefului diplomaţiei britanice, comunicând acestuia 
din urmă că România a primit o notă ultimativă din partea Germaniei prin care se cerea 
instaurarea unui monopol german asupra exportului românesc. Deşi guvernul român a 
negat vehement aceste afirmaţii, britanicii l-au crezut pe Tilea, ceea ce a contribuit în mod 
semnificativ la modificarea politicii externe a Marii Britanii (ibidem, p. 95-103; Paşcalău 
2001, p. 141-145). 
134 Funderburk 1983, p. 94. 
135 Hillgruber 1994, p. 71. 
136 Comisia de Politică Externă a Cabinetului avea următoarea componenţă: primul-
ministru Neville Chamberlain, Sir John Simon, ministrul de Finanţe, Sir Samuel Hoare, 
ministrul de Interne, Sir Thomas Inskip, ministrul pentru Dominioane, W. S. Morrison, 
cancelar al ducatului de Lancaster, vicontele Runciman, Lord-Preşedinte al Consiliului, 
vicontele Halifax, ministrul de Externe, lordul Chatfield, ministrul pentru Coordonarea 
Apărării şi Oliver Stanley, ministrul Comerţului (TNA, fond Foreign Office 371 Romania, 
dosar nr. 23736/1939, f. 185). 
137 Funderburk 1983, p. 112. 
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regiune. În condiţiile în care Germania se afla între Marea Britanie şi 
România, gestul Londrei nu trebuia să fie neapărat economic, ci mai degrabă 
politic, ceea ce ar fi constituit sprijinul moral de care românii aveau nevoie 
pentru a rezista în faţa viitoarelor presiuni economice şi politice ale 
germanilor138. La 13 aprilie 1939, guvernul britanic întreprindea încă o 
acţiune total atipică politicii sale externe tradiţionale, dând garanţii de 
independenţă, dar nu şi de integritate teritorială, pentru România şi 
Grecia139. Este important de subliniat faptul că britanicii au luat mai întâi 
Grecia în calcul, datorită anexării Albaniei de către Italia, includerea 
României pentru aceste garanţii fiind de fapt rezultatul insistenţelor Franţei 
care dorea arătarea unei demonstraţii de unitate anglo-franceze140. Prin 
luarea acestei decizii, în mai puţin de o lună, Marea Britanie şi-a modificat în 
mod radical tradiţionala sa politică externă faţă de Europa Central-
Răsăriteană141. Ivor Porter, care se afla la Bucureşti în acea vreme, a 
perceput corect motivaţia acordării acestor garanţii, precum şi relativa lor 
lipsă de logică în cazul României: 

„După invadarea Cehoslovaciei, Marea Britanie şi Franţa au dat garanţii 
Poloniei - o tactică de descurajare justificată. Marea Britanie a dat garanţii şi 
Greciei, care îşi aveau şi ele rostul lor, date fiind poziţia geografică a Greciei 
şi puterea navală a Marii Britanii. Sub presiunea Parisului, Londra a extins 

                                                 
138 Ibidem, p. 111. 
139 Garanţiile acordate acestor trei ţări, dar mai ales Poloniei şi României, au fost date mai 
mult cu scopul de a-l intimida pe Hitler, pentru a-l face pe acesta mai moderat, decât din 
dorinţa de a avea o valoare practică. Fără îndoială că Chamberlain şi colaboratorii săi erau 
conştienţi că nu puteau ajuta nicicum Polonia sau România din punct de vedere militar, 
trimiterea de trupe britanice pentru a lupta în beneficiul acestor ţări fiind practic o 
imposibilitate. Duff Cooper, fost Prim-Lord al Amiralităţii în anii 1937 şi 1938, a dat 
propria sa explicaţie în privinţa acestor garanţii: „Dacă am garantat Poloniei, Greciei şi 
României nu am făcut pentru că simţim pentru polonezi, români sau greci o prea 
particulară tandreţe în comparaţie cu etiopienii sau albanezii, ci pentru că am înţeles că 
interesele noastre vitale sunt intim legate de ei şi că un act de agresiune contra uneia din ele 
este un act împotriva tuturor” (Bold, Seftiuc 1998, p. 107, nota 17). 
140 Acţiunile agresive ale Italiei în Albania, precum şi informaţiile ulterioare conform cărora 
trupele italiene din teritoriul albanez se îndreptau către Grecia, au produs îngrijorare în 
cercurile Foreign Office-ului, mai ales că în această ţară balcanică existau interese şi priorităţi 
britanice tradiţionale. Ca atare, s-a luat decizia de a se garanta independenţa Greciei, mai 
ales că teritoriul grec se afla situat pe ruta comercială a Marii Britanii cu imperiul său. Un 
articol publicat în Newsweek, în 17 aprilie 1939, intitulat Duce’s Threat to Sea Power Prods British 
into Action, arată cum nu se poate mai bine îngrijorarea britanicilor. Dorinţa guvernului 
francez ca România să fie inclusă în declaraţia britanică din 13 aprilie a fost hotărâtoare 
pentru britanici. Fără doar şi poate, cea mai mare contribuţie a avut-o premierul francez, 
ceea ce l-a făcut pe V. V. Tilea să afirme că „Daladier a fost decisiv pentru Chamberlain” 
(Thorne 1968, p. 132; Funderburk 1983, p. 117-118). 
141 Quinlan 1977, p. 46. 
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protecţia, incluzând şi România în sistemul de garanţii, ceea ce nu mai avea 
nicio noimă”142. 

Până în primăvara anului 1939, guvernul de la Londra nu a acordat 
prea multă atenţie Uniunii Sovietice, dovadă fiind şi faptul că Marea Britanie 
nu a căutat să obţină sprijinul sovietic în timpul crizei cehoslovace, dar 
garanţia dată Poloniei a schimbat în mod radical datele problemei. Britanicii 
au realizat imediat faptul că nu puteau fi de niciun ajutor polonezilor dacă 
URSS nu era de partea lor. La 3 aprilie, atunci când garanţia dată Poloniei a 
fost anunţată în Camera Comunelor, politicienii britanici au conştientizat pe 
deplin importanţa pe care o reprezintă sovieticii în transpunerea în practică 
a acestei decizii de a veni în ajutorul statului polonez. În legătură cu această 
situaţie Winston Churchill a afirmat: „Dacă am început să creăm o mare 
alianţă împotriva agresiunii, nu ne putem permite să eşuăm. Vom fi într-un 
pericol mortal, dacă dăm greş”143, în vreme ce Lloyd George a fost şi mai 
tranşant în afirmaţiile sale: „Dacă înaintăm fără ajutorul Rusiei, vom intra 
într-o capcană. Ea este singura ţară ale cărei arme pot fi utile acolo”144. 

Negocierile dintre anglo-francezi, pe de o parte, şi sovietici, de cealaltă 
parte, au avut loc în trei faze. Prima dintre ele a fost cuprinsă între 15 aprilie 
şi 14 mai, a doua între 27 mai şi 23 iulie, pentru ca discuţiile finale să fie 
purtate în luna august, între 12 şi 21145. Ultima rundă de negocieri a fost şi 
cea mai importantă, delegaţia britanică ajunsă la Moscova având convorbiri 
cu negociatorii sovietici conduşi de mareşalul Voroşilov146. Cu toate că 

                                                 
142 Porter 2008, p. 53. 
143 Taylor 1965, p. 445. 
144 Taylor 1999, p. 176. 
145 Taylor 1965, p. 447. 
146 Misiunea anglo-franceză a plecat spre Uniunea Sovietică în 5 august, sosirea în portul 
Leningrad făcându-se cinci zile mai târziu. Călătoria spre Moscova a fost reluată cu trenul a 
doua zi, pentru ca discuţiile dintre cele două părţi să debuteze în 12 august, într-o zi de 
sâmbătă. Sir Reginald Plunket-Ernle-Erle-Drax, un amiral ultraconservator al ierarhiei 
navale, a fost cel care a condus delegaţia britanică în negocierile cu sovieticii. Încă de pe 
atunci s-au făcut multe speculaţii atât în legătură modul de călătorie, cât şi în privinţa 
componenţei delegaţiei. Au existat voci care au susţinut că în mod intenţionat Chamberlain 
a trimis un amiral ca şef de delegaţie, deşi un general ar fi fost mai potrivit, în vreme ce 
călătoria cu vasul „City of Exeter” până la Leningrad a fost catalogată ca fiind lentă. Până şi 
ambasadorul britanic de la Moscova a fost îngrozit de statutul scăzut al delegaţiei britanice, 
care, în opinia sa, ar fi trebuit condusă de însuşi Halifax, şeful Foreign Office-ului. Pe de altă 
parte, documentele oficiale arată faptul că alegerea lui Drax şi nu a generalilor John Dill sau 
Alan Brooke, deşi aceştia erau disponibili, a fost făcută deoarece exista teama, justificată de 
altfel, că războiul putea începe oricând, iar prezenţa unui general britanic tocmai în Uniunea 
Sovietică nu era deloc o situaţie de dorit. În plus, amiralul nu era chiar oricine, el 
îndeplinind funcţia de şef al Royal Naval Staff College, iar la începutul anului fusese implicat în 
reconsiderarea strategiei navale britanice în Mediterana şi în Orientul Îndepărtat. Călătoria 
nu a fost efectuată pe calea aerului, întrucât ofiţerii britanici activi nu puteau zbura în 
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Chamberlain era conştient de faptul că existenţa celor două regimuri - nazist 
şi comunist - era la fel de nocivă pentru democraţiile occidentale, el nu avea 
cum să neglijeze faptul că întreţinerea de către sovietici a unui front de 
Răsărit împotriva Germaniei era de o importanţă vitală în strategia politică şi 
militară a Occidentului147. În acelaşi timp, presupunerea britanică pentru o 
lungă perioadă de timp a fost aceea că o apropiere între Germania şi 
Uniunea Sovietică este imposibilă, aceasta dacă se ţinea cont de ostilitatea 
ideologică dintre nazism şi comunism148. Stalin a speculat însă cum nu se 
poate mai bine situaţia favorabilă în care se afla diplomaţia sovietică, aceea 
de a fi curtată atât de anglo-francezi, cât şi de germani, liderul de la Kremlin 
fiind efectiv în august 1939, o perioadă decisivă în diplomaţia europeană, 
arbitrul păcii sau al războiului149. Astfel, Uniunea Sovietică a ajuns să 
negocieze simultan atât cu anglo-francezii, cât şi cu germanii, aşteptând ca 
ofertele acestora să-şi sporească valoarea, în cele din urmă alegând-o pe cea 
mai satisfăcătoare150. 

Runda de negocieri decisivă, din august, a fost pregătită de discuţiile 
preliminare pe care ambasadorii britanic şi francez din Moscova le-au purtat 
cu reprezentanţii puterii sovietice, astfel că încă din 23 aprilie ei transmiteau 
la Londra şi Paris că guvernele lor vor semna o înţelegere militară cu 
Uniunea Sovietică, iar mai apoi una politică151. Încercarea anglo-francezilor 
de a realiza un acord cu sovieticii trebuia însă să depăşească un obstacol 
serios, acela de a obţine pentru Armata Roşie dreptul de a tranzita teritoriul 
Poloniei sau al României152, plus faptul că sovieticilor li se cerea să intervină 
pentru a apăra nişte ţări care câştigaseră teritorii în urma destrămării 

                                                                                                                        
avioane militare deasupra teritoriului german în timp de pace, iar singurele avioane civile 
disponibile erau Hannibals, care erau atât de lente încât ar fi trebuit să aterizeze în 
Germania pentru realimentare. Călătoria cu trenul ar fi fost şi mai periculoasă, în condiţiile 
în care delegaţiile britanică şi franceză deţineau importante planuri militare (Watt 1989, p. 
382; Carley 2000, p. 185. Apud Neville 2006, p. 182). 
147 Bold, Seftiuc 1998, p. 97. 
148 Neville 2006, p. 181. 
149 Ibidem. 
150 Taylor 1999, p. 179. 
151 Neville 2006, p. 181. 
152 Încă din 21 martie, atunci când a existat propunerea britanică de constituire a unui bloc 
anglo-franco-sovieto-polonez, guvernul de la Varşovia a respins în mod categoric această 
variantă, întrucât polonezilor le era teamă că pătrunderea trupelor sovietice pe teritoriul lor 
va duce la cucerirea ţării sau la încurajarea mişcărilor separatiste a ucrainenilor şi 
bieloruşilor. Anglo-francezii nu aveau nicio şansă să convingă Polonia să accepte ajutorul 
militar al Uniunii Sovietice în cazul unui atac german, în condiţiile în care polonezii vedeau 
soluţia problemei ca fiind mai rea decât problema în sine. Nici guvernul român nu putea 
consimţi ca teritoriul să-i fie tranzitat de Armata Roşie, deoarece România nu voia nicicum 
să ofenseze Germania (Renouvin 1957, vol. II, p. 175. Apud Bold, Seftiuc 1998, p. 107, 
nota 16; Neville 2006, p. 183). 
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Imperiului Ţarist. În următoarea perioadă de timp, britanicii, dar mai ales 
francezii, au făcut eforturi disperate pentru a asigura acest drept de tranzit, 
dar încercările lor s-au soldat cu un eşec. Ca atare, negocierile de la Moscova 
au fost întrerupte între 17 şi 21 august. 

În paralel însă, au avut loc tatonări pentru normalizarea relaţiilor 
germano-sovietice, încă din 25 mai Hitler cerându-i lui Werner von der 
Schulenburg, ambasadorul german de la Moscova, să contacteze oficialităţile 
sovietice pentru a îmbunătăţi colaborarea economică dintre cele două ţări, 
dar cu evitarea discutării problemelor politice153. La 26 iulie, însărcinatul cu 
afaceri Gheorghi Astahov, într-o discuţie avută la Berlin cu expertul 
economic Schnurre, a fost surprins să audă că germanii erau de părere că nu 
erau probleme fundamentale de rezolvat în relaţiile germano-sovietice154. 
Ideea alianţei cu Rusia în politica externă germană era pe cale să fie 
reînnodată155. În urma contactelor diplomatice secrete dintre Uniunea 
Sovietică şi Germania, Pactul Ribbentrop-Molotov a fost încheiat la 23 

                                                 
153 Shirer 1969, p. 450. Apud Bold, Seftiuc 1998, p. 98. 
154 Watt 1989, p. 383. 
155 În epoca modernă, relaţiile ruso-germane au fost caracterizate de răsturnări 
spectaculoase, de treceri rapide de la ostilitate la colaborare, ele fiind determinate de 
diferitele realităţi geostrategice şi geopolitice. Încă din timpul lui Frederic al II-lea, regele 
Prusiei, s-a conturat în politica externă germană o „direcţie rusă”, mai precis, ideea 
încheierii unei alianţe cu Rusia. Una dintre cele mai importante consecinţe ale acestei 
colaborări a fost decizia de împărţire a Poloniei (1772, 1773 şi 1795), la care cele două state 
au participat de fiecare dată. „Direcţia rusă” a fost menţinută şi în timpul lui Otto von 
Bismarck, dovadă fiind încheierea Alianţei celor Trei Împăraţi, din 1873. Interesele 
Germaniei şi Rusiei Ţariste se îndreptau însă în direcţii diferite, astfel că în timpul Primului 
Război Mondial cele două imperii s-au aflat în tabere opuse. Lenin a fost cel care a readus 
cooperarea ruso-germană, decretul asupra păcii deschizând calea negocierilor cu Puterile 
Centrale. Condiţiile impuse în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris nu au făcut altceva 
decât să favorizeze colaborarea germano-sovietică, care s-a concretizat în 16 aprilie 1922 
prin Tratatul de la Rapallo. Patru ani mai târziu, în 24 aprilie, Gustav Stresseman şi N. N. 
Krestinski au semnat un nou tratat care exprima dorinţa celor două părţi de a consolida 
relaţiile de prietenie. În plus, în ciuda diferenţelor ideologice, între cei doi dictatori, Stalin şi 
Hitler, a existat întotdeauna o anumită afinitate izvorâtă din faptul că ambii erau adversari ai 
sistemului versaillez. Pactul de neagresiune a reprezentat punctul culminant al unor 
contacte ce începuseră chiar la câteva săptămâni după puciul lui Lenin. „Ele fuseseră 
conduse, în funcţie de nevoi, de experţi militari, membri ai poliţiei secrete, diplomaţi ori 
intermediari din lumea interlopă. Fuseseră mai strânse în unele perioade decât în altele, dar 
niciodată întrerupte complet şi se caracterizaseră mereu printr-o totală lipsă de consideraţie 
faţă de principiile ideologice proferate cu ostentaţie de fiecare dintre părţi. […] Timp de 
două decenii acest flux malefic de schimburi avusese loc în subteran. Acum, în sfârşit, 
ţâşnea la suprafaţă” (Constantiniu 1991, passim; Johnson 2003, p. 353). 
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august 1939, atunci când delegaţiile britanică şi franceză se aflau în 
Moscova, iar negocierile erau încă în curs156. 

Deşi ceva ştiri în legătură cu posibilitatea perfectării unei astfel de 
înţelegeri ajunseseră la urechile britanicilor, pactul dintre sovietici şi germani 
a produs un şoc profund în Marea Britanie. Cu toate că în momentul de faţă 
ne este greu să înţelegem orbirea de care anglo-francezii au suferit în vara 
anului 1939, la o analiză atentă a situaţiei, Stalin nu putea să aleagă decât 
varianta colaborării cu Germania. Se adevereşte astfel încă o dată afirmaţia 
lui Maitland pe care istoricii nu trebuie să o uite niciodată: „Este foarte greu 
să ne reamintim că evenimentele care acum sunt departe în trecut au 
aparţinut cândva viitorului”157. Liderul de la Kremlin a menţinut posibilitatea 
încheierii unei înţelegeri cu Marea Britanie şi Franţa până în momentul în 
care Hitler a „plusat”, oferindu-i câştiguri teritoriale pe seama statelor 
baltice, a Poloniei şi a României, ceea ce nu putea refuza. La eşecul 
negocierilor de la Moscova dintre anglo-francezi şi sovietici au contribuit 
însă şi alţi factori care nu pot fi deloc neglijaţi. Aşa cum a mai fost de altfel 
menţionat, anglo-francezii nu i-au putut convinge pe polonezi şi români să 
accepte tranzitarea teritoriului lor de către Armata Roşie, condiţie sine qua 
non din punctul de vedere sovietic ca negocierile cu tabăra occidentală să 
meargă mai departe. Nu trebuie subestimate problemele cu care Stalin se 
confrunta în Orientul Îndepărtat, acolo unde au avut loc conflicte la 
frontiera sovietică cu statul marionetă Manchuko. Deşi japonezii fuseseră 
înfrânţi de generalul Jukov, în august, la Nomunhan, nu se ştia dacă aceştia 
nu ar fi dorit să profite de pe urma implicării Uniunii Sovietice într-un 
război european. În plus, Pactul Ribbentrop-Molotov, care a fost 
caracterizat drept un „München sovietic”, a avut la bază calcule militare. 
Uniunea Sovietică s-a găsit într-o situaţie similară cu cea în care fuseseră 
Marea Britanie şi Franţa cu un an în urmă, atunci când aveau nevoie de timp 
pentru a se reînarma158. Nu în ultimul rând poate fi menţionată o anumită 
lipsă de entuziasm a britanicilor în a ajunge la o înţelegere cu Uniunea 

                                                 
156 Conform ataşatului militar român de la Londra, „opinia diferitelor cercuri londoneze în 
această chestiune se poate caracteriza în expresia « purtarea ruşilor nu este demnă de un 
guvern »”. Dar şi mai criticat este faptul că delegaţiile militare a două mari puteri - Marea 
Britanie şi Franţa - au fost invitate la Moscova să discute cooperarea militară în timp ce 
guvernul sovietic trata cu Germania pentru pactul de neagresiune, semnat prin surprindere 
la 23 august 1939. Acest procedeu este calificat drept „spionaj neruşinat” (Duţu et alii 2001, 
p. 57. Buletin de informaţii din 6 septembrie 1939 al ataşatului militar naval Gheorghe 
Dumitrescu, cu privire la situaţia politică internă şi externă a Marii Britanii). 
157 Taylor 1999, p. 179. 
158 Neville 2006, p. 189. 
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Sovietică159, precum şi existenţa la Londra a unei păreri puţin favorabile 
despre capacitatea militară a puterii răsăritene. Neville Chamberlain şi lordul 
Halifax şi-au dat asentimentul faţă de începerea negocierilor cu Moscova, 
dar fără prea multă tragere de inimă, fiind de fapt mai mult forţaţi de 
membrii opoziţiei160. Chiar în seara zilei de 23 august, la puţin timp după 
aflarea veştii că s-a încheiat un pact germano-sovietic, şeful Foreign Office-ului 
a afirmat: „[…] în înţelegerea noastră cu polonezii, atât noi, cât şi ei, nu am 
pus prea mare preţ pe Rusia, aşa că situaţia nu este radical schimbată”161. 

După încheierea pactului de neagresiune din august lucrurile au 
început să se precipite, R. A. Butler, subsecretarul de stat din cadrul Foreign 
Office-ului s-a întors din concediu în ziua de 24 august, Comisia de Politică 
Externă a Cabinetului s-a întrunit o zi mai târziu după ce aceasta nu mai 
funcţionase din luna precedentă, pentru ca la 25 august Marea Britanie să 
transforme garanţia dată Poloniei într-o alianţă militară, cu scopul de a-l 
intimida pe Hitler162. Este greu de spus dacă încheierea unei alianţe anglo-
sovietice ar fi reuşit să împiedice izbucnirea celui de-al Doilea Război 
Mondial, dar cu siguranţă că eşecul realizării sale a contribuit din plin la 
declanşarea acestuia163. 

Criza poloneză intrase în fază finală şi nimic nu mai era de făcut. 
Ultimele apeluri de pace au fost lansate de preşedintele Roosevelt, de papa 
Pius al XII-lea, de regele Leopold al Belgiei, precum şi de regina Wilhelmina 
a Olandei, dar singurul răspuns primit a fost invadarea Poloniei la 1 
septembrie 1939. Hitler a făcut o greşeală de calcul esenţială, crezând că 
Marea Britanie va adopta aceeaşi atitudine conciliatoare faţă de pretenţiile 
teritoriale germane pe care o avusese în timpul crizei cehoslovace. La 1 

                                                 
159 Taylor remarcă cu umor într-una din cărţile sale că: „în fapt, guvernul britanic nu era 
interesat de o serioasă cooperare militară cu Rusia Sovietică, urmărind doar să deseneze pe 
zid un drac roşu, în speranţa că asta îl va speria pe Hitler” (Taylor 1999, p. 197). 
160 Grupurile din cadrul Partidului Laburist susţineau principiul alianţei cu Uniunea 
Sovietică, unele datorită raţionamentelor de ordin militar, iar altele datorită principiului 
socialist. Argumentul practic era mai presus de orice, o simplă privire aruncată asupra hărţii 
Europei Răsăritene fiind de ajuns. Nici opinia publică nu a rămas insensibilă la aceste 
argumente. Există chiar şi dovezi că funcţionarii Foreign Office-ului au purtat negocieri cu 
sovieticii mai mult pentru a linişti opinia publică, decât pentru a realiza ceva concret. 
Solicitarea lui Anthony Eden de a conduce o misiune specială la Moscova a fost respinsă de 
Chamberlain, în vreme ce un diplomat britanic trimis în capitala sovietică, într-o cu totul 
altă problemă, scria acasă, la 21 iunie, că: „Îndrăznesc să spun că nu vom ajunge la niciun 
rezultat final. Când spun « în final », mă gândesc la remarca lui Naggiar [ambasadorul 
francez], din această după-amiază, că el probabil va atinge vârsta limită şi va fi pensionat 
înainte ca eu să fiu rechemat de la Moscova” (ibidem, p. 176, 179-180). 
161 Neville 2006, p. 189. 
162 Ibidem, p. 187-188. 
163 Taylor 1999, p. 191. 
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septembrie guvernele britanic şi francez au adresat un ultimatum Germaniei 
prin care acesteia i se cerea să-şi retragă trupele în termen de 48 de ore, în 
caz contrar cele două puteri democratice urmând să intre în stare de război 
cu al Treilea Reich. 

Ultimele două zile de pace au avut o vreme frumoasă, doar în seara 
zilei de 2 septembrie o furtună de o violenţă wagneriană s-a dezlănţuit 
asupra Londrei, furtună ce parcă dorea să prevestească urgia ce va veni. În 
dimineaţa zilei următoare, la ora 9, Sir Nevile Henderson164 a ajuns la 
Wilhelmstrasse pentru a înmâna ultimatumul, dar nu l-a găsit decât pe 
interpretul Paul Schmidt. La ora 11.15, atunci când cererile ultimative ale 
Marii Britanii şi Franţei expiraseră deja de un sfert de oră, în condiţiile în 
care partea germană nu trimisese niciun răspuns, şeful guvernului de la 
Londra s-a adresat concetăţenilor săi pentru a-i anunţa despre instaurarea 
stării de război cu Germania. La prânz a urmat anunţul făcut în Camera 
Comunelor165. Tot efortul depus de Neville Chamberlain pentru a salva 
pacea Europei a fost în van, continentul european intrând pentru următorii 
şase ani într-o perioadă întunecată de luptă şi privaţiuni. Germania încăpuse 
însă pe mâinile unui nebun, astfel că, aşa cum Sir Horace Rumbold i-a spus 
lui Henderson într-un alt context, nimeni nu ar fi avut mai mult succes în 
faţa lui Hitler166. 

                                                 
164 Sir Nevile Henderson a fost ambasadorul Marii Britanii în capitala Germaniei în 
perioada 1937-1939. A intrat în serviciul diplomatic în 1905, după care, cu excepţia unei 
scurte perioade de şedere în Londra în decursul anului 1915, a fost tot timpul în afara 
graniţelor britanice până în 1937, fiind acreditat în mod succesiv la Cairo, Paris, Belgrad şi 
Buenos Aires. Venirea sa ca ambasador în capitala celui de-al Treilea Reich punea capăt unei 
atitudini pline de sarcasm şi ironie la adresa liderilor nazişti, întrucât, predecesorii acestuia, 
Sir Horace Rumbold şi Sir Eric Phipps, nu se sfiiseră deloc să facă remarci pline de 
acrimonie la adresa lui Hitler, Göring şi Goebbels. Henderson a avut tendinţa de a privi 
funcţia sa de ambasador ca pe ceva mesianic, crezând că fusese special ales de providenţă 
pentru o misiune precisă, aceea de a ajuta la păstrarea păcii în lume. În toată perioada 
şederii sale la Berlin, el a urmat în mare parte indicaţiile lui Chamberlain, exprimându-şi 
părerea că Marea Britanie trebuie să accepte o predominare economică şi politică a 
Germaniei în Europa Răsăriteană, ceea ce i-a atras numeroase critici, fiind adeseori descris 
de înalţii funcţionari ai Foreign Office-ului ca „ambasadorul nostru nazist din Berlin”. Departe 
de a fi pronazist, atitudinea binevoitoare a lui Henderson faţă de Germania izvora din 
convingerea că germanilor le fusese aplicat un tratament mult prea dur la Versailles, el fiind 
totodată convins că în cadrul conducerii naziste existau persoane moderate, în special 
Göring, care puteau să-l tempereze pe Hitler. În memoriile sale publicate în anul 1940, sub 
titlul Failure of a Mission, Henderson nu a avut regrete faţă de rolul pe care l-a avut în 
perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial, el nedezicându-se de politica de 
conciliere promovată de guvernul Chamberlain (Neville 2006, p. 148-150). 
165 Pentru textul integral al discursului, vezi: http://avalon.law.yale.edu/wwii/blbk120.asp, 
accesat în 20 aprilie 2014. 
166 Taylor 1999, p. 196. 
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Cu sprijinul imperiului şi al dominioanelor167, Marea Britanie a câştigat 
al Doilea Război Mondial, aşa cum o făcuse şi cu primul, dar britanicii s-au 
simţit după fiecare război mondial câştigat din ce în ce mai incomozi în 
postura de echilibratori ai balanţei de putere, deşi intervenţia în război 
împotriva Germaniei s-a făcut tocmai din dorinţa de a restabili echilibrul 
pierdut. Aidoma secolelor anterioare, diplomaţia britanică s-a opus tiranului 
continental din perioada interbelică, urmărind în acelaşi timp cu insistenţă 
asigurarea independenţei Ţărilor de Jos. Nimeni nu a izbutit să definească 
mai bine ca Churchill politica dusă de Foreign Office: 

„Timp de patru sute de ani, politica externă a Angliei a fost aceea de a se 
opune celei mai puternice, agresive şi dominante puteri de pe continent, 
opunându-se în special ocupării Ţărilor de Jos. Din perspectiva istoriei, 
aceste patru secole de urmărire insistentă a unui ţel, în ciuda atâtor schimbări 
de nume şi de fapte, de circumstanţe şi condiţii, trebuie considerate drept 
una dintre cele mai impresionante reuşite ale unei rase, naţiuni, stat sau 
populaţii. Mai mult, în toate ocaziile, Anglia a ales calea cea mai grea. 
Confruntată cu Filip al II-lea al Spaniei[,] împotriva lui Ludovic al XIV-lea 
sub William al III-lea şi Marlborough, împotriva lui Napoleon, împotriva lui 
Wilhelm al II-lea al Germaniei, ar fi fost uşor şi foarte tentant să se alăture 
învingătorului şi să beneficieze de reuşitele cuceririi. Cu toate acestea, am 
ales întotdeauna drumul mai anevoios, ne-am coalizat cu puterile mai puţin 
puternice, am creat o alianţă între ele şi astfel am înfrânt şi nemulţumit 
tiranul militar continental, oricine ar fi fost el, indiferent de naţiunea pe care 
o conducea. Am menţinut, în acest fel, libertăţile Europei, am protejat 
creşterea societăţii sale viguroase şi variate şi am ieşit după patru lupte 
teribile cu o faimă şi un imperiu din ce în ce mai mare şi cu independenţa 
Ţărilor de Jos garantată. Aici se află minunata tradiţie instinctivă a politicii 
externe britanice. 

Remarcaţi că politica Angliei nu ţine cont de ce naţiune caută să 
domine Europa. Problema nu este dacă ne referim la Spania, la monarhia 
franceză sau la Imperiul Francez, la Imperiul German sau la regimul lui 
Hitler. Nu are legătură cu decidenţii sau naţiunile; ea este preocupată numai 
de cine este cel mai puternic sau tiranul potenţial dominant. În consecinţă, 
nu trebuie să ne temem de acuzaţiile că am fi profrancezi sau antigermani. 
Dacă circumstanţele ar fi inversate, am fi în aceeaşi măsură progermani sau 
antifrancezi”168. 

Primul Război Mondial, dar mai ales prevederile tratatelor ce au fost 
încheiate în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris au determinat izbucnirea 
unei noi conflagraţii mondiale în 1939, ceea ce l-a făcut pe generalul 

                                                 
167 Australia, Noua Zeelandă şi India au declarat război Germaniei în aceeaşi zi cu Marea 
Britanie, la 3 septembrie 1939, în vreme ce Africa de Sud a făcut acelaşi lucru trei zile mai 
târziu. La 10 octombrie, acestora li s-a adăugat şi Canada (Duţu et alii 2001, p. 61, nota 8). 
168 Churchill 1948, p. 207-208. Apud Morgenthau 2007, p. 228. 
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Ferdinand Foch să afirme despre perioada interbelică că nu a fost pace, ci 
un armistiţiu de 20 de ani. Cu toate acestea, în viziunea celor mai multor 
istorici responsabilitatea apariţiei unui nou război în Europa şi în lume a fost 
atribuită aproape în exclusivitate politicienilor ce au fost la putere după 
1922, în loc să fie pusă pe seama lui David Lloyd George şi a celorlalţi 
autori ai tratatelor. Cel mai adesea, premierii britanici din perioada 
interbelică sunt consideraţi inferiori celor doi lideri din timpul războaielor 
mondiale, David Lloyd George şi Winston Churchill, dar nu trebuie uitat 
faptul că în cele două decenii interbelice au existat dificultăţi legate de pacea 
şi statutul Marii Britanii pe care probabil nici măcar marii lideri nu le-ar fi 
putut rezolva cu mult mai bine169. În perioada interbelică, mai mult ca în 
orice perioadă anterioară, politica externă britanică a trebuit să ţină cont de 
celelalte puteri ale lumii, cum erau Statele Unite ale Americii, Germania, 
Japonia sau Uniunea Sovietică, unele dintre ele având atitudini prietenoase 
faţă de interesele britanice, dar altele manifestând ostilitate făţişă. 
Importanţa acestor state crescuse foarte mult comparativ cu a doua 
jumătate a secolului XIX şi, aşa cum este de înţeles de altfel, prim-miniştrii 
care s-au succedat la 10 Downing Street170, şefii, guvernele, parlamentele, 
opinia publică, mass-media sau funcţionarii statului nu aveau niciun control 
asupra deciziilor de politică externă a acestor state, ceea ce l-a făcut pe 
Herbert Morrison, ministrul de Externe în 1951 al guvernului laburist, să 
afirme cu umor că „politica externă ar fi OK dacă n-ar fi afurisiţii de 
străini”171. 

În final se poate spune că, oarecum, Marea Britanie a fost copleşită în 
perioada interbelică de dificultăţile cu care se confrunta în politica externă. 
Ca mare putere mondială şi deţinătoare a celui mai întins imperiu ce a 
existat vreodată, ea dorea să întoarcă spatele Europei, în concordanţă cu 
tradiţionala atitudine insulară. Cu toate acestea, împotriva voinţei lor, acelaşi 
statut de mare putere i-a forţat pe britanici să preia conducerea afacerilor 
europene cu scopul de a menţine pacea prin intermediul negocierilor şi al 
revizuirii paşnice a frontierelor în Europa Central-Răsăriteană. Apariţia în 
forţă a Germaniei şi a Uniunii Sovietice pe scena relaţiilor internaţionale în 
anii ’30 nu a făcut altceva decât să complice şi mai mult situaţia, în condiţiile 

                                                 
169 Farmer 1996, p. 11-12. 
170 Stradă scurtă din Londra, denumită după numele constructorului său din secolul XVII, 
Sir George Downing. La cele două capete ale ei, strada este mărginită de clădirea Foreign 
Office-ului (Ministerul de Externe) şi de cea a Home Office-ului (Ministerul de Interne). Casa 
de la numărul 10, cu o faţadă deloc impunătoare, a devenit reşedinţa oficială a primului-
ministru britanic începând cu anul 1732, în timpul lui Sir Robert Walpole. De atunci şi până 
în prezent datează tradiţia ca premierul să locuiască la Downing Street în timpul mandatului 
său (Anghelescu Irimia 1999, p. 92). 
171 Farmer 1997, p. 9. 
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în care britanicii nu agreau regimul condus de Hitler şi cu atât mai puţin pe 
cel al lui Stalin. Eforturile de a menţine pacea cu germanii şi colaborarea cu 
sovieticii au eşuat, singura alternativă rămasă fiind doar războiul. 
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POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI 
ÎNTRE ANII 1933 ŞI 1940 

 
 
Politica externă a României promovată între venirea lui Adolf Hitler 
la putere şi demiterea lui Nicolae Titulescu 
 

Fără niciun dubiu, politica externă a României din prima jumătate a 
deceniului patru al secolului XX a fost marcată de activitatea lui Nicolae 
Titulescu, cel care timp de patru ani (1932-1936) a fost şeful diplomaţiei 
româneşti, el fiind un ministru „permanent”, chiar dacă în acest interval de 
timp au existat mai multe guvernări ale Partidului Naţional-Ţărănesc şi ale 
Partidului Naţional Liberal. Cu toate că a mai fost ministru al Afacerilor 
Străine şi în perioada 6 iulie 1927 - 30 iulie 1928, în guvernele liberale 
conduse de Ion I. C. Brătianu şi Vintilă I. Brătianu, Titulescu a reuşit să-şi 
impună viziunea sa de politică externă în cel de-al doilea „mandat” ca 
ministru la Palatul Sturdza172. 

Dacă Mica Înţelegere a fost baza politicii externe a României în toată 
perioada interbelică, acest aspect a fost şi mai vizibil în timpul cât Nicolae 
Titulescu a fost ministrul Afacerilor Străine, el acordând o mare importanţă 
acestei alianţe regionale în care România era membră, ca de altfel şi viitoarei 
Înţelegeri Balcanice, ce s-a format în 1934. Ca o dovadă în sprijinul celor 
afirmate mai sus, la puţin timp după numirea sa în fruntea ministerului ce-şi 
avea sediul la Palatul Sturdza, Titulescu, în urma discuţiilor avute cu Edvard 
Beneš şi Bogoljub Jevtić, a propus un nou pact de organizare a Micii 
Înţelegeri, tratat ce de altfel a şi fost semnat la Geneva, în data de 16 
februarie 1933. Conform acestei noi organizări, în scopul asigurării unei mai 
mari coeziuni a celor trei state membre, a fost înfiinţat un Consiliu 
Permanent al statelor Micii Înţelegeri, format din miniştrii de Externe sau 
din delegaţi speciali. S-au mai creat totodată şi un Consiliu Economic, dar şi 
un Secretariat Permanent, ultima structură avându-şi sediul pentru un an de 

                                                 
172 Palatul Sturdza a fost sediul Ministerului Afacerilor Străine ale României în perioada 
interbelică. Lucrările la construcţie au fost începute în 1897, clădirea fiind finalizată patru 
ani mai târziu, arhitectul acesteia fiind Iulius Reiniqke. Grigore Sturdza, proprietarul clădirii, 
a murit la scurt timp după ce aceasta a fost finalizată. Datorită deteriorărilor din perioada 
războiului, a fost dărâmat în anul 1946. În vecinătatea sa, încă din 1937, se construise 
Palatul Victoria (http://routelange.wordpress.com/2009/06/02/despre-palatul-sturdza-si-
altele-ca-el/, accesat în 7 octombrie 2010). 
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zile în capitala preşedintelui în exerciţiu al Consiliului Permanent173. Prin 
noul pact de organizare, intrat în vigoare în 30 mai 1933, diplomatul român 
a vrut să confere mai multă coeziune acestei alianţe regionale care să 
acţioneze ca un tot unitar în sistemul relaţiilor internaţionale. În acelaşi scop, 
se prevedea faptul că niciunul din cele trei state membre nu poate să încheie 
tratate, să semneze convenţii economice cu semnificaţii politice fără a cere 
în prealabil asentimentul celorlalte două părţi174. 

Este uşor de observat faptul că relaţiile româno-poloneze au cunoscut 
o fază de răcire în perioada de timp cât Titulescu a condus diplomaţia 
românească, acest lucru datorându-se faptului că omul politic român era 
fidel principiului de securitate colectivă şi alianţelor regionale şi, tocmai de 
aceea, nu era de acord să prejudicieze relaţiile româno-cehoslovace din 
cadrul Micii Înţelegeri, pentru o mai strânsă colaborare cu statul polonez. 
Apropierea Poloniei de Germania a fost un alt motiv pentru care Titulescu 
nu a promovat relaţii amicale cu guvernul de la Varşovia, la acest aspect 
adăugându-se şi ostilitatea pe care o avea faţă de Jozéf Beck175, pe care nu-l 
putea suferi176. Aşa cum se ştie, cauza principală a neînţelegerilor dintre 
Polonia şi Cehoslovacia rezulta dintr-un aspect al problemei minoritare, mai 
precis, era legată de drepturile minorităţii poloneze din statul cehoslovac, 
dar şi de disputa privind regiunea Teschen177. Varşovia a susţinut în toată 

                                                 
173 Titulescu 1994, p. 79, nota 5. Pentru a vedea textul integral al Pactului de Organizare a 
Micii Înţelegeri, vezi Zaharia, Botoran 1981, p. 364-368. 
174 Ibidem, p. 70. 
175 Jozéf Beck a fost ministru de Externe în perioada 1932-1936, în această calitate el 
promovând o politică controversată prin care a încercat să ajungă în termeni amicali cu cei 
doi vecini agresivi ai Poloniei, mai precis cu URSS şi Germania. Cu ambele state a încheiat 
pacte de neagresiune, în 1932 şi, respectiv, în 1934, el preferând să nu facă o alianţă cu una 
dintre cele două puteri împotriva celeilalte. Cu toate acestea, politica sa a eşuat, întrucât, 
germanii şi sovieticii, prin Pactul Ribbentrop-Molotov, au împărţit Polonia în cele două 
sfere de influenţă. În septembrie 1939, trupele germane au pătruns pe teritoriul polonez 
dinspre vest, în timp ce Armata Roşie a atacat din est, la 17 septembrie. Jozéf Beck a fugit 
în România, unde a fost internat până la moartea sa (Palmowski 2005, vol. 1, p. 82). 
176 Prost 2006, p. 143. 
177 Disputa Teschen-ului, aşa cum a intrat în istorie, a avut ca obiect oraşul Teschen, plus 
zona din jurul acestuia care a fost sub control habsburgic din secolul XVIII şi până la 
sfârşitul Primului Război Mondial. Pretenţiile contradictorii ale Poloniei şi Cehoslovaciei au 
dus la conflicte violente care au fost arbitrate de Liga Naţiunilor. În urma acestui arbitraj, 
jumătatea nordică a regiunii, inclusiv oraşul Teschen, a revenit Poloniei, în vreme ce 
jumătatea sudică, ce avea importante zăcăminte de cărbune, a revenit Cehoslovaciei. Acest 
litigiu teritorial a afectat grav relaţiile dintre cele două state pentru aproape douăzeci de ani. 
În 1938, polonezii au profitat de decizia luată în cadrul Conferinţei de la München prin care 
regiunea sudetă era atribuită Germaniei, pentru a anexa partea sudică a Teschen-ului. La 
finalul celui de-al Doilea Război Mondial, sovieticii au decis revenirea la situaţia de 
compromis din perioada interbelică (Palmowski 2005, vol. 2, p. 445). 
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perioada interbelică că minoritatea poloneză din Cehoslovacia era 
persecutată, ceea ce Praga a dezminţit întotdeauna cu vehemenţă. Merită a fi 
menţionat faptul că bunele relaţii româno-cehoslovace au fost privite mereu 
cu răceală de către guvernul polonez, după cum apropierea Poloniei de 
Ungaria a îngrijorat mereu Bucureştiul. O altă cauză care a contribuit la 
răcirea relaţiilor româno-poloneze din perioada 1933-1936 a fost pretenţia 
diplomaţiei poloneze de a dirija evoluţia raporturilor româno-sovietice în 
conformitate cu interesele proprii, ceea ce Titulescu a respins în termenii cei 
mai categorici178. 

Pentru a folosi un eufemism, relaţiile României cu Ungaria nu au fost 
deloc amicale în toată perioada interbelică, ele fiind de fapt chiar extrem de 
reci. Transilvania, provincia care aparţinuse de Budapesta până în 1918, 
reprezenta piedica în calea unei normalizări a relaţiilor bilaterale. Toate 
guvernele maghiare din această perioadă au sperat că vor redobândi un 
teritoriu ce făcuse parte din Ungaria istorică, în vreme ce guvernele române 
nu erau dispuse să facă nici cea mai mică concesie în această privinţă. Prin 
politica sa, Titulescu pur şi simplu ignora Ungaria. Ba mai mult, la Geneva, 
între 1923 şi 1930, el a purtat şi o intensă campanie împotriva despăgubirii 
foştilor proprietari maghiari din Ardeal care optaseră pentru stabilirea în 
Ungaria, ceea ce nu a contribuit decât la o creştere şi mai accentuată a 
animozităţii dintre cele două state179. 

Înţelegerea Balcanică180, cealaltă alianţă regională în care România era 
membră, a reprezentat de asemenea un pilon al politicii externe româneşti, 
dar aceasta nu a avut însă nici pe departe aceeaşi importanţă ca Mica 
Înţelegere, unul din motive fiind şi faptul că s-a format mai târziu, în 1934. 
Se poate astfel spune că prin crearea acestei noi alianţe au fost extinse în 
Europa de Sud-Est principiile securităţii regionale întruchipate de Mica 
Înţelegere. Este important de menţionat faptul că cele două alianţe regionale 
au avut sprijinul Franţei, ele fiind de fapt componente ale politicii de 
consolidare a influenţei franceze în Europa Central-Răsăriteană. Conform 
pactului încheiat în 1934, Iugoslavia, Grecia, Turcia şi România, cei patru 
membri ai alianţei se obligau 

                                                 
178 Dascălu 1991, p. 65. 
179 Prost 2006, p. 143. 
180 Iniţiativa formării unui pact balcanic a aparţinut lui Alexandros Papanastassiou, ministrul 
de Externe al Greciei. În perioada 1930-1933 au avut loc patru conferinţe ale ţărilor 
balcanice la care au participat reprezentanţii României, Albaniei, Bulgariei, Greciei, Turciei 
şi Iugoslaviei. Delegaţiile neoficiale ale celor şase state au elaborat un pact, care însă nu a 
intrat în vigoare. În octombrie 1933, în urma unui turneu diplomatic făcut la Sofia, Ankara, 
Atena şi Belgrad, Nicolae Titulescu a reuşit să creeze condiţiile pentru semnarea viitoarei 
Înţelegeri Balcanice (Vianu et alii 1974, vol. I, p. 193). 
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„[…] să nu întreprindă nicio acţiune politică faţă de orice ţară balcanică, 
nesemnatară a prezentului acord, fără avizul mutual prealabil, şi să nu ia 
nicio obligaţie politică faţă de orice altă ţară balcanică fără consimţământul 
celorlalte părţi”181. 

Chiar dacă nu era menţionat nicăieri în textul pactului182, cele patru 
semnatare se temeau de o posibilă acţiune de rectificare a graniţelor ce ar fi 
putut veni din partea Bulgariei, statul aflat la sudul Dunării fiind în perioada 
interbelică unul din promotorii revizionismului, alături de Germania şi 
Ungaria, la care s-a adăugat mai târziu şi URSS. Cu toate că bulgarii au făcut 
eforturi semnificative de a intra în alianţă, intenţia lor s-a lovit de opoziţia lui 
Nicolae Titulescu, cel care nici măcar nu a vrut să poarte discuţii pe această 
temă cu regele Boris al III-lea, suveranul de la Sofia183. Astfel, pe hârtie, 
situaţia României în cadrul relaţiilor internaţionale părea mai mult decât 
sigură, deoarece avea frontierele recunoscute de către marile puteri, avea 
încheiat un tratat cu Franţa, în vreme ce Mica Înţelegere şi Înţelegerea 
Balcanică o puneau la adăpost de tendinţelor revanşarde ale Ungariei şi 
Bulgariei. Aşa cum se ştie însă, ţările Europei Central-Răsăritene n-au putut 
niciodată să constituie un adevărat bloc în faţa unei ameninţări, diversitatea 
intereselor şi rivalităţile reciproce fiind doar două din cauzele care au dus la 
ineficienţa alianţelor regionale ce s-au format în perioada interbelică în 
această parte a Europei. 

Semnarea Protocolului de la Moscova, din 9 februarie 1929, nu a fost 
urmată de noi negocieri româno-sovietice, întrucât cele două părţi au rămas 
pe poziţiile lor iniţiale în ceea ce privea Basarabia. Faptul că schimburile 
economice dintre România şi URSS erau la un nivel mai mult decât scăzut, 
nu a făcut altceva decât să contribuie la menţinerea situaţiei de indiferenţă 
dintre cele două state184. Iuliu Maniu, care a avut trei mandate de prim-
ministru în perioada 1928-1933, întotdeauna a condiţionat existenţa unor 
relaţii bilaterale normale de recunoaşterea faptului că provincia dintre Prut şi 

                                                 
181 Scurtu et alii 1995, p. 511. 
182 Pentru textul Pactului Înţelegerii Balcanice, vezi Zaharia, Botoran 1981, p. 389. 
183 În ianuarie 1933, între regii Carol al II-lea şi Boris al III-lea s-au purtat discuţii în cadrul 
unei croaziere pe Dunăre, scopul acestor convorbiri fiind încheierea unei Antante Balcanice 
care să cuprindă şi Bulgaria. O vizită oficială a suveranului bulgar a avut loc la Bucureşti, în 
ianuarie 1934, ceea ce ar fi putut reprezenta un pas important în constituirea viitoarei 
alianţe regionale din Balcani. Nicolae Titulescu, care era şeful diplomaţiei româneşti din 
acea vreme, a pretins că este bolnav, ocolind astfel orice discuţie pe această temă, ceea ce a 
constituit un afront pe care bulgarii nu l-au putut uita. Ministrul român al Afacerilor Străine 
s-a însănătoşit imediat ce regele bulgar a trecut Dunărea, el plecând la Atena, acolo unde, 
împreună cu omologii săi din Grecia, Iugoslavia şi Turcia, a semnat Pactul Balcanic, la 9 
februarie 1934. Astfel, Bulgaria a rămas pe dinafara acestei înţelegeri, chiar dacă Titulescu s-
a dus şi la Sofia, în noiembrie 1934, atunci când era prea târziu (Prost 2006, p. 141). 
184 Hitchins 1994, p. 463. 
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Nistru era românească, în vreme ce Maxim Litvinov, şeful diplomaţiei de la 
Moscova, a respins această condiţionare în mod repetat şi net185. În ianuarie 
1932, la presiunea Franţei şi Poloniei, ţări pe care România le considera ca 
fiind cei mai importanţi aliaţi ai săi, au avut loc discuţii la Riga între 
delegaţiile română şi sovietică. Guvernul de la Varşovia considerase că 
propriul său acord cu Uniunea Sovietică depindea de rezultatele întâlnirii de 
la Riga, dar, cu toate acestea, a semnat pactul de neagresiune cu Moscova, la 
25 iulie 1932. În acelaşi timp, Quai d’Orsay-ul a avertizat România că nu 
poate să amâne la infinit normalizarea relaţiilor franco-sovietice. Dar şi 
acestea au eşuat, problema Basarabiei stând şi de această dată în calea 
realizării unor rezultate concrete. Au urmat alte convorbiri la Geneva, în 
septembrie 1932, acolo unde s-a întocmit chiar un proiect de tratat, nepus 
însă în practică din cauza reţinerilor guvernului român faţă de exprimările 
ambigue reprezentate de menţionarea „disputei existente”. 

O îmbunătăţire a relaţiilor dintre Bucureşti şi Moscova a fost adusă de 
participarea celor două ţări la semnarea convenţiei de la Londra privind 
definirea agresorului în disputele internaţionale186, ceea ce a plasat România 
şi Uniunea Sovietică de aceeaşi parte187. Mulţi oameni politici români au 
considerat aderarea sovieticilor la convenţia semnată în capitala Angliei ca 
fiind o recunoaştere tacită a faptului că Basarabia aparţinea României, ceea 
ce a contribuit într-o măsură şi mai mare la o anumită detensionare dintre 
cele două ţări. La această situaţie s-a mai adăugat şi faptul că la începutul 
anului 1934 Mica Înţelegere a încurajat o apropiere faţă de URSS, această 
atitudine fiind mai pronunţată în cazul Cehoslovaciei, care, prin Edvard 
Beneš, ministrul de Externe, a considerat că o înţelegere româno-sovietică 
era absolut necesară188. Cum şi Franţa căuta să ajungă la formularea unui 

                                                 
185 Ibidem. 
186 Convenţia a fost semnată în 4 iulie 1933, la aceasta participând reprezentanţii URSS, 
României, Cehoslovaciei, Turciei şi Iugoslaviei. Conform articolului 2, într-un conflict 
internaţional era considerat agresor statul care comitea una din următoarele acţiuni: declara 
război altui stat; invada teritoriul unui alt stat cu trupele sale, cu declaraţie de război sau 
fără; ataca cu forţele sale terestre, navale sau aeriene teritoriul, navele sau avioanele unui alt 
stat, indiferent dacă se făcea anterior o declaraţie de război sau nu; bloca cu navele sale 
porturile sau coastele unui alt stat; sprijinea grupuri armate ce s-au format pe teritoriul său, 
în condiţiile în care acestea din urmă erau trupe invadatoare în teritoriul unui alt stat (Vianu 
et alii 1974, vol. I, p. 162). 
187 Hitchins 1994, p. 464. 
188 Conform informaţiilor ministrului britanic din Praga, obţinute de la şeful legaţiei 
Germaniei din capitala Cehoslovaciei, care la rândul său avea informaţia de la ministrul de 
Externe Krofta, vizita preşedintelui Beneš la Bucureşti, în iunie 1936, a fost în mare măsură 
determinată de dorinţa diplomaţiei cehoslovace de a vedea încheiată cât mai repede cu 
putinţă o înţelegere româno-sovietică, identică sau în termeni foarte apropiaţi de pactul de 
asistenţă mutuală cehoslovaco-sovietic, încheiat în 16 mai 1935. Se pare chiar că atitudinea 
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pact cu reprezentanţii puterii de la Kremlin189, deziderat care, aşa cum se ştie, 
a fost atins în anul 1935, nu este de mirare că la 9 iunie 1934, în urma unui 
schimb de scrisori între Titulescu şi Litvinov, s-au stabilit relaţii diplomatice 
normale între Bucureşti şi Moscova, înfiinţându-se câte o legaţie în fiecare 
capitală190. 

Trecuseră 18 ani de când nu mai existau misiuni diplomatice cu 
caracter reciproc, iar faptul că ele au fost reînfiinţate în timpul cât Titulescu 
a fost titularul Afacerilor Străine la Bucureşti nu a mirat pe nimeni, avându-
se în vedere faptul că diplomatul român a considerat întotdeauna o 
apropiere între România şi Uniunea Sovietică ca fiind o necesitate 

                                                                                                                        
lui Beneš a contribuit într-o mare măsură la obţinerea de către Titulescu a aprobării regelui 
de a începe negocierile cu sovieticii (TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 
20384/1936, f. 173-174. Telegramă trimisă de Sir Owen O’Malley, ministrul britanic de la 
Praga, către Foreign Office, în 18 iunie 1936). 
189 Prin termenul kremlin se desemnează o fortăreaţă centrală în oraşele medievale ruseşti, 
amplasată de obicei într-un punct strategic al oraşului, de multe ori de-a lungul unui râu şi 
separată de celelalte părţi ale oraşului prin şanţuri, poduri mobile, turnuri sau bastioane. Mai 
multe capitale ale principatelor ruseşti au fost construite în jurul unui vechi kremlin, exemple 
în acest sens putând fi date oraşele Pskov, Smolensk, Rostov, Suzdal, Yaroslav, Vladimir şi 
Novgorod. Kremlin-ul din Moscova a fost fondat în anul 1156, aici avându-şi sediul 
guvernul rus până în 1712, apoi din nou, după 1918. A fost construit în secolul XV de către 
arhitecţi italieni, zidurile sale din cărămidă având numeroase creneluri, precum şi douăzeci 
de turnuri. În interiorul său se află numeroase palate, catedrale şi clădiri guvernamentale ce 
reflectă o varietate de stiluri arhitecturale, printre care cel bizantin, dar şi barocul rusesc şi 
clasic. După revoluţia bolşevică din 1917, Kremlin-ul din Moscova a devenit sediul central al 
guvernului sovietic al lui Lenin, fiind totodată şi simbolul dictaturii comuniste. După 
colapsul Uniunii Sovietice, acesta a devenit sediul guvernului Federaţiei Ruse (Encyclopædia 
Britannica 1994, vol. 7, p. 4). 
190 Timp de 16 ani, frontiera reprezentată de Nistru dintre România şi URSS a fost 
„moartă”, în condiţiile în care podul dintre Tighina şi Tiraspol a fost aruncat în aer în 
timpul războiului civil din Rusia. Această construcţie din oţel era cu atât mai importantă cu 
cât ea asigura legătura între Rusia şi Europa Sud-Estică. Conform unui ziarist german, „[…] 
Niciun tren sau feribot nu traversează râul. Doar fugari disperaţi care fugeau din Rusia către 
paradisul capitalist sau din România către raiul socialist au îndrăznit să înfrunte gloanţele 
grănicerilor. Mulţi şi-au pierdut vieţile, alţii au avut succes - deşi nu se ştie dacă au găsit ceea 
ce sperau să găsească” (Freund 1936, p. 9). Sir Sacheverell Sitwell, cel care a vizitat România 
în 1937, a făcut şi el remarci asemănătoare despre lipsa oricărei activităţi transfrontaliere 
între URSS şi România. „De pe turnurile cetăţii, privind peste Nistru, se vede până în 
Rusia. […] Celălalt mal este însă complet inaccesibil. Nu există niciun fel de comunicare 
între cele două părţi. Toate frontierele, cu excepţia acesteia, au stabilite zile anume pentru 
micul trafic, iar locuitorii le traversează, ducându-şi la vânzare găinile sau varza. Unii au 
încheiat fie logodne, fie căsătorii în cealaltă parte. Aici nu vezi aşa ceva. Nu există niciun 
pod şi pe râu nu vezi nicio barcă. Dar îi poţi vedea pe locuitorii « raiului » din partea cealaltă 
trebăluind prin micile lor grădini; o biserică, ridicată chiar vizavi de Hotin, a fost 
transformată în cinematograf, pentru a-i impresiona pe locuitorii din partea aceasta. E trist, 
şi foarte rusesc totodată, dar cinematograful n-a funcţionat niciodată” (Sitwell 2011, p. 198-
199). 
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stringentă191. Prin această politică, diplomatul român dorea să atragă URSS 
în sistemul securităţii colective, contracarându-se astfel puterea crescândă a 
Germaniei. El dorea să prevină o revenire la politica lui Bismarck - adică 
formarea unei prietenii germano-ruse, despre care credea că se putea face pe 
seama ţărilor mici din estul Europei192. Faptul că Franţa şi Cehoslovacia 
semnaseră deja tratate de alianţă cu URSS, în mai 1935, nu a făcut altceva 
decât să sporească presiunea asupra României de a-şi normaliza, la rându-i, 
relaţiile cu puternicul vecin de la Răsărit. Pe de altă parte, constituirea 
sistemului franco-cehoslovaco-sovietic193 a sporit importanţa strategică a 
statului român, întrucât, aşa cum era lesne de observat încă de atunci, cele 
trei ţări nu aveau frontiere comune, iar în cazul în care sovieticii ar fi vrut să 
ajute Cehoslovacia din punct de vedere militar, ar fi trebuit ca trupele 
Armatei Roşii să tranziteze teritoriul românesc, în contextul în care Polonia 
refuzase net acest lucru194. 

În condiţiile în care rămăsese singură în faţa URSS, încă din iulie 1935, 
România a simţit nevoia să-şi normalizeze relaţiile cu Uniunea Sovietică. 
Din partea regelui Carol al II-lea şi a primului-ministru Tătărescu195, Nicolae 
Titulescu a primit puteri depline pentru negocierea unui pact de neagresiune 
cu URSS196. Mai întâi au avut loc unele tatonări la Geneva pe această temă, 

                                                 
191 Conform aprecierii lui Titulescu, „Vecinătatea unui stat cu o suprafaţă de mai bine de 
patru ori decât cea a Europei, excluzând Rusia, şi cu o populaţie de 162 de milioane de 
locuitori impune necesitatea ca statele vecine să adopte fie o politică ostilă, fie una amicală. 
O a treia cale este de neimaginat. În orice caz, indiferenţa este imposibilă, deoarece ar 
împiedica luarea unei hotărâri din timp asupra acţiunilor care trebuie întreprinse pentru 
cazul când colosul vecin ar intra în război” (Titulescu 1994, p. 101-102). 
192 Ibidem, p. 104. 
193 Vizavi de alianţa franco-cehoslovaco-sovietică se puteau formula trei mari obiecţii. 
Prima dintre ele rezulta din faptul că această apropiere dintre cele trei state semăna prea 
mult cu o coaliţie antigermană, ea contribuind, se pare, într-o măsură destul de mare, la 
crearea Axei Roma-Berlin, dar şi la împărţirea Europei în două tabere ostile din punct de 
vedere ideologic. A doua obiecţie se referea la o anumită incompatibilitate a sistemului 
franco-cehoslovaco-sovietic cu tratatele de la Locarno, Germania susţinând că prin noul 
pact, Franţa şi URSS, promiţându-şi asistenţă imediată, se făceau judecători pentru propria 
lor cauză, eludând astfel prevederile sistemului de la Locarno, care prevedea că părţile erau 
obligate să se conformeze recomandărilor Consiliului Societăţii Naţiunilor, chiar şi în caz de 
agresiune flagrantă. A treia obiecţie şi cea mai importantă rezulta din faptul că Uniunea 
Sovietică nu avea frontieră comună nici cu Cehoslovacia şi nici cu Germania, ceea ce punea 
în mod serios sub semnul întrebării aportul militar sovietic (AMAER, fond Dosare speciale, 
vol. 305, f. 129-131. Referat întocmit de Scarlat Grigoriu, ataşat de legaţie). 
194 Hitchins 1994, p. 465. 
195 Pentru detalii biografice despre Gheorghe Tătărescu, vezi Predescu 1999, p. 836. 
196 La 12 iulie 1935, regele Carol al II-lea şi guvernul Tătărescu l-au autorizat pe Nicolae 
Titulescu să semneze în numele României un pact de asistenţă mutuală cu URSS. Aceste 
depline puteri au fost confirmate ulterior în scris după doar două zile (Titulescu 1994, p. 
121). 
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urmate de prilejul oferit de Conferinţa de la Montreaux, din iunie-iulie 1936, 
acolo unde şeful diplomaţiei române a negociat bazele unui protocol cu 
Maxim Litvinov. Având o nouă împuternicire de la suveranul român pe care 
o primise în 14 iulie, Titulescu, împreună cu omologul său sovietic, au ajuns 
să formuleze bazele unui viitor tratat. În acest document, care a fost 
definitivat articol cu articol în 21 iulie, în mod indirect, era recunoscut 
Nistrul ca fiind frontiera dintre cele două state, întrucât cursul acestei ape 
era indicat ca fiind limita maximă la care trupelor sovietice le-ar fi fost 
permis să intervină în ajutorul României în cazul în care aceasta era atacată, 
după care erau obligate să se retragă197. Cum era normal, ministrul român a 
dorit ca tratatul să fie semnat imediat, dar Litvinov a amânat pentru toamna 
acelui an. La puţin timp însă, la 29 august 1936, în urma unei remanieri 
guvernamentale, Nicolae Titulescu a fost îndepărtat din fruntea diplomaţiei 
române198, ceea ce i-a determinat pe sovietici să refuze continuarea 
discuţiilor. Ba mai mult, puterea de la Kremlin a considerat că prin numirea 
unui alt ministru, politica externă a României a suferit schimbări majore. În 
consecinţă, problema încheierii unui tratat de asistenţă mutuală între 
România şi Uniunea Sovietică a rămas definitiv închisă. 

Desigur că pe marginea demiterii lui Titulescu şi a posibilităţii ratate 
de a se semna un pact sovieto-român s-au făcut şi se mai fac încă infinite 
speculaţii. În scrierile sale cu caracter memorialistic din a doua jumătate a 
anului 1937, atunci când nu mai avea nicio funcţie publică, fostul ministru 
român al Afacerilor Străine era sigur că ar fi reuşit să încheie un tratat politic 
cu URSS, prin care interesele României ar fi fost deplin asigurate. Cu toate 
acestea, el se înşela în această privinţă, mai multe argumente putându-se 
aduce în sprijinul acestei afirmaţii. În primul rând, aşa cum de altfel 
Titulescu însuşi a recunoscut, partenerul său de dialog, Maxim Litvinov, a 
fost de acord să examineze condiţiile în care putea fi elaborat un pact de 
asistenţă mutuală între România şi URSS, dar ministrul sovietic a acceptat 
acest lucru în nume propriu, fără să angajeze cu nimic guvernul de la 

                                                 
197 Constantiniu 2008, p. 347. Pentru textul integral al protocolului din 21 iulie 1936, vezi 
Zaharia, Botoran 1981, p. 389. 
198 Nicolae Titulescu a fost ministru al Afacerilor Străine ale României în perioada 1932-
1936, timp în care au fost la putere atât naţional-ţărăniştii, cât şi liberalii. El a fost un om 
fără coloratură politică, menţinerea sa în fruntea diplomaţiei române de către cele două 
mari partide de guvernământ fiind de fapt o recunoaştere a meritelor sale. Sub pretextul 
unei remanieri guvernamentale prin care au fost destituiţi miniştrii care nu erau membri în 
guvernul liberal, în scopul de a conferi o mai mare coeziune guvernului, Titulescu a încetat 
să mai fie ministru, primirea veştii găsindu-l în Franţa, la Cap-Martin. Odată cu el, din 
guvernul Tătărescu au mai fost îndepărtaţi şi Ion Inculeţ, titularul Internelor, şi Valer Pop, 
ministrul Justiţiei (n.a.). 
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Moscova199. În al doilea rând, se pare că exista o mare diferenţă între forma 
tratatului negociat la Montreaux şi viziunea pe care o aveau membrii 
conducerii de stat sovietice, ceea ce explică amânarea semnării sale. În al 
treilea rând, diplomaţia are şi ea limitele sale pe care nu le poate depăşi sau, 
altfel spus, acolo unde există mari dezacorduri între două state, diplomaţia 
este neputincioasă în rezolvarea unei grave neînţelegeri200, aşa cum era şi 
situaţia dintre România şi Uniunea Sovietică201. Nu în ultimul rând, se poate 
menţiona faptul că după denunţarea prevederilor de la Locarno şi 
remilitarizarea Renaniei202 de către Germania, sovieticii nu mai erau deloc 
dispuşi să ajungă la o înţelegere cu un stat mic din Europa Central-
Răsăriteană, prins geografic între al Treilea Reich şi URSS, şi asupra căruia 
era foarte clar că se vor abate vremuri grele. 

„Reocuparea germană a zonei renane a marcat finalul planurilor de 
securitate concepute după Primul Război Mondial. Liga Naţiunilor era o 
umbră; Germania se putea reînarma, eliberată de toate restricţiile din tratat; 
garanţiile de la Locarno nu mai existau. Idealismul wilsonian şi realismul 
francez eşuaseră în tandem. Europa s-a reîntors la sistemul - sau la lipsa de 

                                                 
199 Titulescu 1994, p. 122. 
200 Conform părerii lui Organski, activitatea diplomaţilor este restrânsă de politica 
guvernelor pe care le reprezintă, ei neputând face compromisuri acolo unde guvernul nu 
este dispus să cedeze absolut deloc. Dacă între două ţări există un sentiment general de 
înţelegere, atunci nu le va fi dificil să aplaneze chiar şi un diferend major, în vreme ce 
pentru două state aflate într-o profundă discordanţă privind obiectivele şi metodele pe care 
le au, le va fi foarte dificil să soluţioneze chiar şi o diferenţă minoră apărută între ele. În 
plus, dacă două naţiuni au puncte de vedere diferite despre o problemă care se dovedeşte a 
fi vitală pentru amândouă, atunci diplomaţia nu va fi capabilă să rezolve litigiul (Organski 
1968, p. 343-345). 
201 Ibidem, p. 345. 
202 Data de 7 martie 1936, ziua în care trupele germane au pătruns în Renania, a fost un 
moment de răscruce în istoria interbelică a Europei. Prin această acţiune, Germania a făcut 
dificilă, ba chiar imposibilă, acordarea unui ajutor francez către aliaţii săi răsăriteni, Polonia, 
Cehoslovacia şi România. De fapt, aşa cum Taylor afirmă în mod ironic, Franţa 
„abandonase asemenea idei cu destui ani înainte, asta dacă le avusese vreodată”. Mulţi 
istorici consideră că acest moment a fost „ultima şansă” ca Germania să fie oprită, fără a 
mai fi suferinţele şi sacrificiile unui nou război mondial. Din punct de vedere militar 
afirmaţia era cât se poate de reală, deoarece francezii aveau o mare armată, în vreme ce 
germanii nu aveau nimic. Din punct de vedere psihologic, situaţia era diametral opusă, în 
sensul că popoarele occidentale se aflau într-un mare impas. Armata franceză putea 
pătrunde în Germania, dar apoi trebuia să plece, ceea ce nu ar fi făcut nimic altceva decât 
să-i încrânceneze şi mai mult pe germani. „În realitate, n-avea niciun sens atacarea 
Germaniei până când aceasta nu era capabilă să se opună, până când înţelegerea de la 
Versailles nu era eliminată şi Germania reînarmată. Numai o ţară care îşi propune victoria 
poate fi ameninţată cu înfrângerea. Astfel, ziua de 7 martie este un dublu punct de cotitură. 
Ea a deschis calea pentru succesul Germaniei, dar şi pentru eşecul ei final” (Taylor 1999, p. 
87). 
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sistem - existent înainte de 1914. Fiecare stat suveran, mare sau mic, a 
trebuit din nou să se bazeze pe forţă armată, diplomaţie şi alianţe pentru a-şi 
asigura propria-i securitate. Foştii învingători nu aveau nici un avantaj, iar 
învinşii nici un handicap. Se reinstaurase « anarhia internaţională »”203. 

Cu toate acestea, Titulescu a crezut cu tărie în faptul că a fost foarte 
aproape să dea marea lovitură, adică să smulgă recunoaşterea din partea 
sovieticilor că Basarabia era teritoriu românesc, ceea ce aceştia din urmă 
refuzaseră în mod net şi constant în toată perioada interbelică. Mai mult 
decât atât, chiar şi în anii ’20 ai secolului trecut, atunci când bolşevicii nu 
aveau puterea politică consolidată, fiindu-le frică chiar de o „cruciadă 
occidentală”, conducerea politică de la Kremlin a considerat disputa asupra 
provinciei dintre Prut şi Nistru ca fiind „un grav litigiu teritorial nerezolvat” 
în legătură cu care nu era nimic de negociat. În aceste condiţii, era foarte 
puţin probabil ca sovieticii să fie dispuşi în anul 1936 la acordarea de 
concesii pe această temă, în condiţiile în care statul sovietic depăşise de mult 
perioada de slăbiciune, fiind chiar o mare putere. Dar titularul Afacerilor 
Străine de la Bucureşti devenise „un megaloman setos de glorie”, el 
scriindu-i unui prieten de-al său că mai are dorinţa de a împăca Franţa cu 
Germania, după care se va retrage la moşie204. 

Demiterea lui Nicolae Titulescu din funcţia de ministru al Afacerilor 
Străine a avut cauze multiple205. Mai întâi trebuie remarcat faptul că evoluţia 
evenimentelor internaţionale din anii 1935 şi 1936 era total în defavoarea 
politicii duse de acesta. Victoria Italiei în războiul din Etiopia, remilitarizarea 
Renaniei din martie 1936, renaşterea puterii germane coroborată cu scăderea 
prestigiului Ligii Naţiunilor, la care se mai pot adăuga disensiunile apărute în 
interiorul Micii Înţelegeri, i-au afectat poziţia pe care o avea în modelarea 
politicii externe româneşti. Mai mult decât atât, apropierea de Uniunea 
Sovietică crea nemulţumire în Polonia, care vedea în această acţiune o 
diminuare a importanţei alianţei din 1921, în timp ce Italia nu putea uita 
duritatea cu care Titulescu condamnase acţiunea ei din Abisinia206. Nu în 
ultimul rând poate fi menţionată decizia lui Titulescu de a ajuta tabăra 

                                                 
203 Ibidem. 
204 Constantiniu 2008, p. 347. 
205 Pentru a afla punctul de vedere al primului-ministru Tătărescu despre o eventuală 
plecare a lui Nicolae Titulescu din fruntea Externelor, vezi Anexa I, p. 327-329. 
206 În a doua parte a lunii august s-a putut constata o creştere a presiunii ce venea din partea 
Italiei, care a constat atât în declaraţii deloc amicale faţă de modul în care era promovată 
politica externă a României, cât şi în refuzul de a relua raporturile comerciale. Ca atare, 
datorită faptului că Titulescu a fost adeptul sancţiunilor faţă de puterea peninsulară în 
timpul crizei abisiniene, italienii au refuzat să mai importe petrol românesc (ANRDANIC, 
fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presă Externă, dosar nr. 839/1936, f. 229. Comentariile 
corespondentului special din Bucureşti al ziarului Gazeta Polska despre demiterea lui 
Titulescu). 
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republicană din Spania în timpul războiului civil, luând de la sine putere 
decizia de a trimite arme şi muniţii prin porturile de la Dunăre din România, 
cedând totodată şi comenzile româneşti de avioane din Franţa în favoarea 
Spaniei roşii207. Pe lângă cauzele de ordin extern ce au fost enumerate mai 
sus, nu sunt deloc de neglijat cele de ordin intern208. 

„De luni de zile, Carol şi Tătărescu doreau să scape de un ministru care nu 
înceta să se târguiască pentru colaborarea sa cu guvernul liberal şi să 
uneltească pentru aducerea la putere a naţional-ţărăniştilor. Politicienii erau 
exasperaţi de nonşalanţa cu care Titulescu îşi trata colegii şi suveranul, de 
grija lui de a se pune în valoare, de cheltuielile sale uriaşe şi inutile. Din 
cauza lui, în jurul ţării se strângea cercul duşmăniilor. […] Titulescu fusese 
cruţat câtă vreme Societatea Naţiunilor îşi păstrase un oarecare prestigiu. 
Oamenii politici se temeau de reacţiile pe care înlăturarea lui le-ar fi putut 
stârni într-o presă pe care însuşi Titulescu o subvenţionase cu dărnicie, în 
Occident, ca şi în România. […] Dar, de câteva luni, aceste argumente îşi 
pierduseră valoarea. Menţinerea sa la cârma Ministerului Afacerilor Străine 
nu mai era de niciun folos. În sfârşit, manevrele din iulie epuizaseră răbdarea 
de care dăduse dovadă Bucureştiul de-a lungul a doi ani”209. 

Ca atare, politica externă a lui Titulescu care se identifica prea mult cu 
Liga Naţiunilor şi cu conceptul de securitate colectivă fusese potrivită atât 
timp cât organizaţia internaţională a avut un oarecare prestigiu, iar 
Germania a fost slabă, dar a devenit anacronică în anul 1936, atunci când 
nici măcar Franţa nu mai era o apărătoare atât de înfocată a acestui mod de 
organizare a păcii. 

„Preocupaţi de interesele imediate ale ţării, oamenii politici de la Bucureşti 
nu se mai interesau de binefacerile securităţii colective. Socoteau că România 
n-avea decât de pierdut de pe urma unei noi conflagraţii mondiale şi că 
trebuia cu orice preţ să-şi îmbunătăţească relaţiile cu toate statele, în primul 
rând cu vecinii, ferindu-se să ia vreo poziţie în conflictul ce ameninţa să 
învrăjbească marile puteri. Numai un om cumpănit, un diplomat conciliant, 

                                                 
207 Hillgruber 1994, p. 46. 
208 Confruntat cu o opoziţie crescândă în interiorul ţării, Nicolae Titulescu a încercat să-şi 
salveze poziţia. A părăsit Conferinţa de la Montreaux, la 11 iulie 1936, pentru a reveni la 
Bucureşti, acolo unde, în faţa regelui şi a câtorva oameni politici, a susţinut necesitatea 
formării unui guvern naţional-ţărănist. Fiind sigur de faptul că şi-a convins interlocutorii, 
Titulescu s-a grăbit să informeze presa franceză despre revenirea ţărăniştilor la putere, ceea 
ce i-ar fi permis să-şi continue politica. Eforturile sale de a provoca o criză ministerială în 
România au rămas însă fără niciun rezultat (Prost 2006, p. 146). Se pare chiar că Titulescu 
ar fi primit şi anumite stipendii din partea francezilor, suveranul român menţionând acest 
lucru în jurnalul său „Am uitat să adaug că Stojadinović mi-a mai spus că Franţa ar da bani 
lui Titulescu şi că ar fi dat 10 milioane Partidului Naţional Ţărănesc pentru alegeri. Dacă se 
adevereşte, este grav şi s-ar putea considera ca un act de inimiciţie, imixtiunea unei ţări 
străine în chestiuni de politică internă” (Carol II 1995, p. 214-215). 
209 Prost 2006, p. 147. 
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un ministru conştient de rolul relativ modest al României în lume ar fi putut 
duce o asemenea politică prudentă. Nu era însă nici pe departe cazul lui 
Titulescu”210. 

Plecarea lui Nicolae Titulescu din funcţia de şef al diplomaţiei 
României a reprezentat un moment important în politica externă a acestei 
ţări211, dar, cu toate acestea, nu a însemnat o „reorientare a politicii externe 
româneşti, ci doar o deplasare de accente, determinată de noua configuraţie 
geostrategică de pe continent”212. A rămas orientarea generală către Franţa şi 
Marea Britanie, dar din acest moment cercurile politice româneşti, în frunte 
cu regele Carol al II-lea, au început să ia în calcul din ce în ce mai mult şi 
varianta reprezentată de Germania. Suveranul şi politicienii români ar fi 
preferat să ducă în continuare o politică îndreptată în mod exclusiv către 
cele două mari puteri democratice din vest, dar incapacitatea francezilor şi 
britanicilor de a se împotrivi atacului german direcţionat împotriva 
prevederilor de la Versailles, i-a determinat chiar şi pe cei mai înfocaţi 
profrancezi şi probritanici să-şi reconsidere vederile în ceea ce privea 
politica externă213. Această atitudine ambivalentă a fost promovată timp de 
aproape patru ani, perioadă de timp în care apropierea României faţă de 
Germania a fost continuă şi constantă, până când, aşa cum se ştie, la 4 iulie 
1940, s-a format primul guvern filogerman, condus de Ion Gigurtu214, 
pentru ca, la 23 noiembrie 1940, Ion Antonescu să semneze actul aderării 
României la Axă. 

 
 
 

                                                 
210 Ibidem, p. 140. 
211 Presa din Anglia a arătat un interes deosebit faţă de destituirea ministrului Afacerilor 
Străine din România, unele ziare considerând-o ca pe o schimbare majoră a politicii externe 
române, decizie de care Germania nu era deloc străină. „Declaraţia guvernului că această 
schimbare nu implică nicio modificare a politicii externe şi laudele extravagante ale 
guvernului la adresa domnului Titulescu nu pot fi decât cu greu admise. Prin înlăturarea 
pilotului lor de atâţia ani prin apele tulburi ale politicii balcanice, suveranul şi domnul 
Tătărescu deschid calea unor mari schimbări atât în politica României, cât şi în situaţia 
generală europeană. Cei care sunt familiarizaţi cu situaţia din Balcani vor recunoaşte uşor 
mâna Germaniei naziste, care se implică în România ca şi în recenta lovitură de stat din 
Grecia, dată de dictatorul filogerman Metaxas, precum şi în pregătirea pe care regele Boris 
al III-lea al Bulgariei o face pentru a introduce dictatura în favoarea Germaniei în ţara sa” 
(Daily Telegraph, din 31 august 1936). 
212 Constantiniu 2008, p. 349. 
213 Bărbulescu et alii 1998, p. 447. 
214 Ion Gigurtu a fost directorul societăţii „Mica”, cea mai mare întreprindere minieră din 
România, la acea vreme. Admiraţia sa pentru Germania a rezultat din faptul că a fost 
impresionat de realizările economice şi tehnice ale acestei ţări, lucru perfect explicabil dacă 
se ia în calcul că el era de profesie inginer (Waldeck 2006, p. 100). 
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Politica externă a României fără Titulescu. Apropierea faţă de 
Germania 

 
Relaţiile româno-germane care au existat până la demiterea lui 

Titulescu nu au depăşit cadrul diplomatic obişnuit ce putea exista între două 
ţări. Anterior Primului Război Mondial, relaţiile politice şi economice dintre 
România şi al Doilea Reich fuseseră puternice, Germania şi Ungaria fiind 
principalii parteneri şi investitori pentru economia românească215. Din acest 
punct de vedere, aderarea României la Tripla Alianţă, în 1883, era o acţiune 
normală, prin semnarea acestui important document diplomatic guvernul 
român având speranţa că va obţine sprijin militar german în cazul în care ar 
fi existat o înaintare a trupelor ruseşti în Balcani. Această bună colaborare a 
fost însă întreruptă în mod brutal de Marele Război, precum şi de tratatele 
de la Paris care i-au urmat. Relaţiile guvernului de la Bucureşti cu Germania 
s-au răcit în anii ’20 ai secolului trecut, întrucât nemţii erau dominaţi de 
concepţii revizioniste, ei susţinând astfel moral şi revendicările Ungariei 
asupra Transilvaniei, în vreme ce România considera Franţa ca fiind centrul 
sistemului său de alianţe216. Situaţia a rămas neschimbată şi în deceniul patru 
al secolului XX, cei mai mulţi români, dacă nu chiar majoritatea covârşitoare 
a lor, simţeau că există o comunitate de interese faţă de francezi, 
„sentimente de înţelegere reciprocă şi chiar afecţiune, care lipseau cu totul 
din contactele cu Germania”217, cu toate că la mijlocul deceniului patru al 
secolului trecut ei admirau puterea economică şi militară a Reich-ului. 

Numirea unui francofil în fruntea diplomaţiei române putea crea 
impresia că orientarea profranceză a politicii externe nu fusese schimbată cu 
nimic, iar o analiză a declaraţiilor făcute de Victor Antonescu218 în perioada 
cât a fost ministru al Afacerilor Străine pare că ar confirma faptul că 
principiile tradiţionale fuseseră păstrate219. Însuşi regele Carol al II-lea a 
afirmat că România avea ferma intenţie de a menţine intacte, ba chiar de a-şi 
întări legăturile sale cu Franţa, de a sprijini prin politica sa Mica Înţelegere şi 
Înţelegerea Balcanică, fiind totodată gata să intre în mod necondiţionat în 
orice sistem de asistenţă mutuală cu Marea Britanie220. Spus mai pe scurt, 

                                                 
215 Haynes 2003, p. 11. 
216 Ibidem. 
217 Bărbulescu et alii 1998, p. 447. 
218 În memoriile sale, Alexandru Cretzianu îl caracterizează pe Victor Antonescu ca fiind o 
persoană inteligentă şi capabilă, chiar dacă nu se ridica la geniul şi strălucirea lui Titulescu. 
Totodată, el era descris ca având o mare afecţiune pentru Franţa, nutrind chiar sentimente 
de venerare faţă de această ţară neolatină, ca şi România de altfel (Cretzianu 1998, p. 38). 
219 Haynes 2003, p. 25. 
220 Cretzianu 1998, p. 37-38. 
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regele se declara dispus să continue politica lui Titulescu, fără Titulescu, 
acestuia din urmă imputându-i-se faptul că prin activitatea sa de la Geneva 
nu a făcut altceva decât să provoace mânia lui Hitler şi a lui Mussolini221. În 
pofida acestor aparenţe şi declaraţii oficiale, statul român a adoptat o poziţie 
de neutralitate faţă de marile puteri cât timp ministru al Afacerilor Străine a 
fost Antonescu, restrângându-şi obligaţiile pe care le avea în politica sa 
externă şi înregistrându-se chiar o tendinţă de izolare care s-a înfăptuit prin 
această atitudine neutră a ţării222. Statutul de mare putere pe care Germania îl 
redobândise de curând, coroborat cu scăderea influenţei şi puterii Franţei, a 
determinat ca relaţiile cu al Treilea Reich să fie reevaluate, mai ales că în 
timpul lui Titulescu acestea fuseseră în mod intenţionat neglijate. 

Imediat după preluarea postului de ministru al Afacerilor Străine, 
Victor Antonescu s-a grăbit să dea asigurări reprezentanţilor germani că 
guvernul pe care îl reprezenta în afacerile internaţionale nu va mai promova 
politica pe care o dusese România în timpul lui Titulescu223. În cadrul 
discuţiilor pe care istoricul şi omul politic Gheorghe Brătianu224 le-a avut cu 
Adolf Hitler, în 16 noiembrie 1936, au fost reiterate aceste idei, arătându-se 
chiar că Bucureştiul nu mai dorea o alianţă cu Uniunea Sovietică, dar şi 
faptul că o viitoare includere a statului român în sistemul franco-sovietic era 
în mod categoric exclusă. În timpul aceleiaşi vizite a fost exprimată intenţia 
guvernului de la Bucureşti ca România, împreună cu Iugoslavia şi Polonia, 
să adopte o „formă de neutralitate” asemănătoare celei pe care o luase deja 

                                                 
221 Ibidem, p. 38. 
222 Titulescu 1994, p. 56. 
223 La doar două zile după demiterea lui Titulescu, un ziar german afirma despre el că: „În 
1932 i s-a încredinţat conducerea Ministerului Afacerilor Străine, pe care l-a condus până la 
căderea sa, care s-a produs sâmbătă seara. Titulescu a manevrat corabia românească de stat 
cu totul în apele canalizate de politica externă franceză şi a influenţat în mod decisiv politica 
Micii Înţelegeri. În timpul activităţii sale ca Ministru de Externe a intervenit energic pentru 
o colaborare cu Rusia Sovietică şi a susţinut cu o acţiune energică politica de alianţă Paris-
Praga-Moscova” (Völkischer Beobachter, din 31 august 1936). 
224 Gheorghe I. Brătianu a fost profesor la universităţile din Iaşi şi din Bucureşti, dar şi 
membru al Academiei Române. A fost preşedintele partidului dizident al tinerilor liberali, 
fondat în 15 iunie 1930, la puţin timp după restauraţia carlistă. Cu toate că nu a avut nicio 
funcţie în cadrul politicii externe, el a fost adeseori un ambasador neoficial al României la 
Berlin, statut favorizat de faptul că se afla într-un contact permanent cu regele Carol al II-
lea. Datorită influenţei pe care o avea asupra suveranului, el a avut un rol important în 
modelarea politicii externe româneşti. A deţinut mai multe mandate de deputat în 
Parlamentul României. A avut o vastă operă istoriografică, publicând atât în română, cât şi 
în franceză. A fost arestat de către autorităţile comuniste şi trimis în închisoarea de la 
Sighet, acolo unde a şi murit în 4 aprilie 1953 (Predescu 1999, p. 127-128; Haynes 2003, p. 
28; Enciclopedia 2010, vol. 3, p. 29). 
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Belgia, în 14 octombrie225. În pofida acestor multiple asigurări date 
germanilor că politica externă românească era „neutră” faţă de Reich, 
guvernanţii de la Bucureşti au omis să precizeze faptul că Franţa era în 
continuare în centrul relaţiilor internaţionale pe care România le promova226. 
În rândul românilor exista speranţa că în viitor se va produce o apropiere 
între marile puteri democratice din vestul Europei şi Germania, ceea ce le-ar 
fi permis să păstreze cooperarea cu germanii fără să-şi deterioreze legăturile 
pe care le aveau cu Franţa şi Marea Britanie227. Ministrul plenipotenţiar al 
Reich-ului la Bucureşti, Wilhelm Fabricius228, a avut posibilitatea să afle acest 
punct de vedere chiar de la regele Carol al II-lea, în cadrul întrevederii care a 
avut loc între cei doi în ziua de 7 octombrie 1936: 

„[…] nu sunt simpatizant al bolşevismului şi dorinţa mea este de a orienta 
politica ţării mele spre relaţii mai apropiate şi de prietenie cu Germania. Dar 
[…] politica României este una a tratatelor cu Franţa, Polonia şi Mica 
Înţelegere […]. Dacă Germania reuşeşte să aibă relaţii mai bune cu Franţa 
[…] va fi posibil pentru mine să devin mai deschis229”. 

                                                 
225 La scurtă vreme după ce belgienii şi-au dat seama că nici Franţa şi nici Marea Britanie nu 
erau dispuse să lupte pentru securitatea oferită de zona demilitarizată a Rinului, regele 
Leopold şi Paul-Henri Spaak, ministrul de Externe, au acţionat într-o aşa manieră încât au 
făcut totul pentru a anula orice obligaţie asumată în comun cu marile puteri prin Pactul de 
la Locarno. La 27 aprilie 1936, într-un discurs susţinut în camera inferioară a parlamentului, 
Spaak a specificat faptul că paragraful 3 al articolului 16 din acordul Ligii Naţiunilor nu se 
poate aplica fără a avea consensul Belgiei. Datorită prevederilor acestui articol, membrii 
Ligii Naţiunilor aveau obligaţia de a acorda drept de trecere pe teritoriul lor forţelor armate 
ce aparţineau oricărei ţări membre a organizaţiei ce-şi avea sediul la Geneva, în cazul în care 
această tranzitare era necesară pentru a proteja un alt stat membru ce era victima unei 
agresiuni. Exemplul oferit de Belgia a fost mai mult decât semnificativ pentru toţi oamenii 
politici din România care se opuneau unui angajament al ţării lor prin care să se ofere pasaj 
de trecere pentru trupele sovietice (Cretzianu 1998, p. 55-56). 
226 Haynes 2003, p. 29. 
227 Ibidem. 
228 Wilhelm Fabricius a fost un diplomat german, el îndeplinind funcţia de ministru 
plenipotenţiar al Germaniei în România în perioada 19 aprilie 1936 - 24 ianuarie 1941. 
Pentru mai multe detalii biografice, vezi Jurca, Coliban 1986, p. 44-54. În vara anului 1940, 
R. G. Waldeck îl caracteriza pe W. Fabricius ca fiind „un diplomat de carieră trecut de 
cincizeci de ani, înalt, pântecos, băţos, poreclit « Papi » de tinerii ataşaţi de legaţie cărora le 
plăcea să sublinieze asemănarea lui cu Weiss Ferdl, un cupletist cunoscut la München 
pentru glumele sale despre nazişti şi dibăcia cu care a ştiut, în ciuda acestor glume, să 
rămână prieten cu Hitler. Naziştii înfocaţi îl criticau pe Dr. Fabricius pentru că frecventa 
« clica nepotrivită », anume pe regele Carol al II-lea, pe Lupeasca şi pe Urdăreanu, şi 
pentru că nu lua Garda de Fier în serios. […] Papi, spuneau naziştii înfocaţi, era un 
diplomat de modă veche, care nu prea mai era în ton cu Noua Ordine” (Waldeck 2006, p. 
50). 
229 Haynes 2003, p. 29. 
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Atitudinea ambivalentă a României faţă de marile forţe din Europa, 
prin care încerca să promoveze o politică neutră, a fost reliefată şi de reacţia 
Bucureştiului la mult controversatul proiect propus de ministrul de Externe 
al Cehoslovaciei, Kamil Krofta. La puţin timp după ce Victor Antonescu 
preluase portofoliul Afacerilor Străine, şeful diplomaţiei cehoslovace a făcut 
o propunere României şi Iugoslaviei ca alianţele din cadrul Micii Antante să 
fie direcţionate nu doar împotriva revizionismului maghiar, ci să fie 
transformate într-un pact de asistenţă erga omnes. Dacă proiectul ar fi fost 
pus în practică, atunci România şi Iugoslavia ar fi trebuit să vină în ajutorul 
statului cehoslovac în cazul unei agresiuni germane, România şi 
Cehoslovacia ar fi fost obligate să ajute Iugoslavia în cazul unei agresiuni 
italiene, în vreme ce Iugoslavia şi Cehoslovacia aveau datoria de a interveni 
în favoarea României în cazul în care ar fi existat un atac sovietic. În plus, 
după ce pactul ar fi fost semnat, cehoslovacii doreau ca Franţa să încheie un 
tratat cu Mica Înţelegere, prin care cele două părţi urmau să-şi acorde ajutor 
mutual împotriva oricărui agresor. Dacă toate aceste planuri ar fi fost puse 
în aplicare, atunci România şi Iugoslavia ar fi fost incluse în proaspătul 
constituit sistem franco-cehoslovaco-sovietic230. 

Cele două ţări nu erau însă deloc interesate să intre într-un sistem de 
alianţe direcţionat împotriva Germaniei, mai ales că Reich-ul devenise pentru 
ele cel mai important partener comercial. Cu atât mai puţin erau doritoare să 
rişte un eventual război cu germanii pentru a apăra interesele cehoslovace. 
Discuţiile purtate la întâlnirea dintre Victor Antonescu şi omologul său 
iugoslav, Milan Stojadinović, din 11 septembrie 1936, sunt mai mult decât 
edificatoare pentru atitudinea reticentă a României231 şi Iugoslaviei în a da 
curs propunerii cehoslovace. Cei doi miniştri au ajuns de comun acord ca să 
„nu refuze categoric, dar cu diplomaţie să ceară un răstimp pentru a analiza 
problema […]”232, ceea ce de fapt echivala cu o respingere a proiectului, dar 
într-o formă voalată. Antonescu chiar a ţinut să-l informeze pe omologul 
său francez, Yvon Delbos, că România nu trebuie să-şi compromită relaţiile 
cu Germania de dragul Cehoslovaciei. În loc de semnarea unui pact cu Mica 
Înţelegere, luată ca un întreg, ministrul român a propus semnarea a trei 
pacte separate, ceea ce Yvon Delbos a refuzat, deoarece România şi 
Iugoslavia nu ar fi fost obligate să lupte pentru Cehoslovacia prin asemenea 

                                                 
230 Macartney, Palmer 1962, p. 354-356. Apud Haynes 2003, p. 30. 
231 Istoricii români au căutat tot timpul să dea vina pe Iugoslavia pentru nerealizarea unui 
tratat de asistenţă mutuală între Franţa şi Mica Înţelegere, dar se poate afirma fără niciun 
dubiu că partea română a fost cel puţin la fel de reticentă ca cea iugoslavă, dacă nu chiar a 
depăşit-o. Pentru mai multe detalii despre acest raţionament preconceput formulat de 
istoricii români din perioada postbelică, vezi Campus 1968, p. 273-276. 
232 Ibidem. Afirmaţia a fost făcută de ministrul Victor Antonescu în cadrul întrevederii cu 
Milan Stojadinović, în prezenţa subsecretarului de stat Victor Bădulescu. 
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tratate233. În însemnările sale zilnice, Carol al II-lea este şi mai tranşant în 
această problemă decât ministrul Afacerilor Străine: 

„Despre pretenţiile Franţei şi ale cehilor, să întărească legăturile Micei 
Înţelegeri cu Marea Putere Galică, este de părerea noastră şi aici, s-o tot 
amânăm. Cum Turcia nu poate intra într-o combinaţie contra USSR, noi nu 
avem interes să mărim numărul duşmanilor noştri eventuali (alias 
Germania)”234. 

Ca atare, nu a mirat pe nimeni faptul că lucrările Consiliului 
Permanent al Micii Înţelegeri s-au încheiat fără a fi adoptată vreo decizie în 
acest sens, comunicatul final fiind de o ambiguitate mai mult decât evidentă 
în ceea ce privea politica externă ce urma să fie promovată în viitor de către 
cele trei ţări. Astfel, pe de o parte, statele îşi promiteau în mod reciproc să 
nu se îndepărteze de principiile care au stat la baza politicii lor comune, ba 
chiar să-şi sporească securitatea printr-o şi mai strânsă unire a eforturilor lor, 
dar, pe de altă parte, fiecare membru avea libertatea de a-şi păstra relaţiile de 
strânsă prietenie cu statele cu care reuşise să stabilească acest fel de relaţii235. 

Refuzul guvernului român faţă de proiectul realizării unui pact între 
Franţa şi Mica Înţelegere nu s-a datorat doar temerii României că ar putea 
intra în război cu Germania pentru a apăra interesele Cehoslovaciei, ci a fost 
determinat şi de problema dreptului de tranzit al Armatei Roşii prin 
teritoriul românesc, în cazul în care ar fi existat un atac german asupra 
teritoriului cehoslovac. URSS nu avea frontieră nici cu Germania şi nici cu 
Cehoslovacia, ceea ce însemna că aportul militar sovietic era pus în mod 
serios sub semnul întrebării, întrucât, pentru a ajuta aliatul cehoslovac era 
nevoie ca armata sovietică să traverseze Polonia sau România. Cum 
guvernul polonez a refuzat în mod categoric această variantă, ba chiar în 
iarna anilor 1936-1937 a făcut presiuni asupra guvernului de la Bucureşti să 
nu pună la dispoziţie teritoriul său pentru sovietici, singura variantă a rămas 
România236. Dorinţa de a coopera cu Germania, combinată cu teama de 
Uniunea Sovietică, au dus până la urmă la refuzul guvernului român faţă de 
proiectul Krofta-Delbos, de atragere a României în sistemul franco-
cehoslovaco-sovietic. 

                                                 
233 Jordan 1992, p. 243-245. Apud Haynes 2003, p. 31. 
234 Carol II 1995, p. 180. 
235 Cretzianu 1998, p. 42. 
236 Partizanii pactului franco-cehoslovaco-sovietic considerau că dreptul de trecere pentru 
trupele în executare de sancţiuni este prevăzut în articolul 16 din Pactul Ligii Naţiunilor, 
semnat şi ratificat atât de România, cât şi de Polonia. Însă, cele două ţări puteau refuza 
oricând trecerea trupelor străine prin teritoriul lor, prin simplul fapt de a nu recunoaşte 
agresorul. Era deci o lacună a alianţei dintre Franţa, Cehoslovacia şi URSS. Fără România, 
sistemul era geografic imposibil şi politic inaplicabil (n.a.). 
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Tratatele încheiate de Iugoslavia cu Bulgaria şi Italia, la 24 ianuarie şi, 
respectiv, la 25 martie 1937, scot şi mai mult în evidenţă faptul că Mica 
Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică se îndepărtaseră în mod vizibil de 
scopurile pe care aceste alianţe le avuseseră atunci când au fost create. Deşi 
pactul iugoslavo-bulgar era în contradicţie cu prevederile Înţelegerii 
Balcanice237, guvernul român condus de Gheorghe Tătărescu şi-a dat 
consimţământul pentru încheierea acestui acord238, ceea ce arăta că alianţa 
regională formată în anul 1934 nu mai reprezenta mare lucru pentru politica 
externă a României. Iugoslavia, ca şi Polonia de altfel, începuse să se 
adapteze la creşterea puterii Germaniei, convenţia din 25 martie cu Italia, 
aliatul celui de-al Treilea Reich, fiind un alt exemplu al acestei modificări de 
politică externă a unui membru al Micii Înţelegeri. Ca şi în cazul pactului 
iugoslavo-bulgar, guvernul condus de Tătărescu, cu Victor Antonescu ca 
ministru al Afacerilor Străine, şi-a dat acordul pentru încheierea convenţiei 
italo-iugoslave din 25 martie 1937239, deşi era clar că ea era de natură să 

                                                 
237 Prin articolul 1 al pactului iugoslavo-bulgar se prevedea că „va fi pace inviolabilă, 
însoţită de o prietenie permanentă şi sinceră între Regatul Iugoslaviei şi Regatul Bulgariei”. 
Articolul era însă în contradicţie flagrantă cu Pactul Balcanic, pentru că pacea inviolabilă şi 
prietenia veşnică nu erau deloc compatibile cu obligaţiile Iugoslaviei din cadrul Înţelegerii 
Balcanice, de a ataca Bulgaria în caz că aceasta ar fi comis o agresiune. Renunţarea la 
revizuirea bulgară faţă de frontiera iugoslavă însemna că presiunea guvernului de la Sofia 
urma să se exercite doar asupra frontierelor româneşti sau greceşti, în condiţiile în care 
Turcia încheiase deja un tratat de prietenie veşnică cu Bulgaria, anterior anului 1934. În 
plus, conform spiritului de solidaritate care ar fi trebuit să anime cele patru state membre 
ale Înţelegerii Balcanice, Iugoslavia trebuia să ceară Bulgariei şi recunoaşterea frontierelor 
cu România, Grecia şi Turcia sau să refuze ajungerea la o înţelegere (Titulescu 1994, p. 81-
83). 
238 Între 15 şi 18 februarie 1937, la Atena, sub preşedinţia lui Milan Stojadinović, s-a 
desfăşurat cea de-a cincea sesiune ordinară a Consiliului Permanent al Înţelegerii Balcanice, 
la care a participat şi Victor Antonescu. În urma schimbului de opinii al participanţilor, în 
comunicatul final al reuniunii se menţiona: „Consiliul Permanent a luat cunoştinţă cu 
satisfacţie de încheierea unui Pact de prietenie între Bulgaria şi Iugoslavia, semnat la 
Belgrad, la 24 ianuarie 1937. El a constatat că Pactul răspunde scopului Înţelegerii 
Balcanice: menţinerea şi consolidarea păcii în Balcani. În consecinţă, el consideră că Pactul 
bulgaro-iugoslav constituie o preţioasă contribuţie la stabilirea colaborării prieteneşti între 
toate popoarele balcanice” (ibidem, p. 86-87, nota 2). 
239 Prin articolul 4 al convenţiei italo-iugoslave se prevedea că: „Înaltele Părţi Contractante 
se angajează să nu tolereze pe teritoriile lor respective sau să ajute şi să stimuleze în vreun 
fel orice activitate îndreptată împotriva integrităţii teritoriale sau ordinei existente ale 
celeilalte Părţi Contractante sau care ar putea fi de natură să afecteze relaţiile dintre cele 
două ţări”. Altfel spus, Italia îşi lua angajamentul să nu desfăşoare acţiuni revizioniste 
împotriva Iugoslaviei şi nici să nu sprijine revizionismul maghiar împotriva frontierelor 
iugoslave. De la acel moment însă, tendinţa Ungariei de revizuire a frontierelor rămânea 
îndreptată numai împotriva României şi Cehoslovaciei, cu aprobarea Italiei, ceea ce nu 
reprezenta deloc spiritul Micii Înţelegeri, mai ales aşa cum fusese ea redefinită prin Pactul 
de Organizare din 1933 (ibidem, p. 72-73). 
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slăbească unitatea Micii Înţelegeri. Aceste aspecte ale relaţiilor internaţionale 
demonstrează faptul că în ciuda declaraţiilor oficiale ale înalţilor demnitari 
români, în frunte cu regele Carol al II-lea, cele două alianţe regionale în care 
România era membră nu mai aveau deloc valoarea de care ele se bucuraseră 
anterior, mai ales în timpul cât Titulescu a condus diplomaţia românească. 

Pe cât au fost de reci relaţiile româno-poloneze în timpul lui Titulescu 
ca ministru al Afacerilor Străine, pe atât de calde au fost în timpul 
succesorului său. După demiterea lui Titulescu se poate observa cu uşurinţă 
că dinamica relaţiilor româno-poloneze a înregistrat o creştere semnificativă. 
În noiembrie 1936, la doar câteva luni de la numirea sa în funcţie, Victor 
Antonescu s-a dus la Varşovia240, vizită care a fost întoarsă de Jozéf Beck în 
aprilie 1937. La începutul lunii iunie, şeful statului polonez, preşedintele 
Ignacy Mościcky, a întreprins la Bucureşti prima sa vizită oficială în afara 
frontierelor ţării, ceea ce a avut o profundă semnificaţie politică, pentru ca 
regele Carol al II-lea să ajungă în Polonia la finalul lunii241. Seria acestor 
vizite reciproce a fost încheiată de prezenţa în România a mareşalului 
Edward Rydz-Śzmigły, în luna octombrie, deşi acesta din urmă s-a întors 
înainte de a se încheia ceremoniile la care trebuia să asiste. 

În mod cert politica Bucureştiului se schimbase, deşi acest lucru nu a 
fost recunoscut oficial vreodată. La începutul anului 1937, un oficial francez 
consemna că politica externă a României consta în „teamă îmbinată cu 
admiraţie pentru Germania şi teamă îmbinată cu ură pentru Rusia”242. 
Datorită lui Victor Antonescu, România „a redevenit sociabilă”243, 
declaraţiile ministrului de la Palatul Sturdza având darul să spulbere 
neînţelegerile create de Titulescu. Cancelariile occidentale au avut în 
persoana succesorului acestuia un interlocutor mai dispus să-şi armonizeze 
punctele sale de vedere cu ale lor, fără ca noul şef al diplomaţiei române să 
caute să-şi impună propriile iniţiative244. 

                                                 
240 Victor Antonescu a vizitat Polonia între 26 şi 28 noiembrie 1936. A fost însoţit de 
Alexandru Cretzianu, secretar general al Ministerului Afacerilor Străine, precum şi de 
generalul Florea Ţenescu (n.a.). 
241 În timpul şederii sale în Polonia, suveranul român a fost însoţit de Victor Antonescu, 
ministrul Afacerilor Străine. Vizita a avut o durată neobişnuit de mare, şapte zile, timp în 
care Carol al II-lea, fără să-i pese de reacţia Moscovei, a acceptat să comande onorific un 
regiment care dobândise multă faimă în luptele împotriva ruşilor, în anul 1920. Tot în 
cadrul acestei vizite, oaspeţii români şi-au dat acordul de principiu al ridicării la rang de 
ambasadă al celor două legaţii de la Bucureşti şi Varşovia. Chiar dacă nu a fost pusă în 
aplicare, cu siguranţă a fost o decizie nesăbuită, deoarece în capitala României erau 
acreditaţi doar miniştri plenipotenţiari (Prost 2006, p. 149). 
242 Reichert 1971, p. 250. Apud Haynes 2003, p. 32. 
243 Prost 2006, p. 149. 
244 Ibidem, p. 148. 
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Ministrul Afacerilor Străine Istrate Micescu, din timpul guvernului 
condus de Octavian Goga, a avut prea puţin timp pentru a influenţa politica 
externă a României, în condiţiile în care noua formulă guvernamentală a 
existat pentru doar 44 de zile. Cu toate că a fost primul guvern din România 
cu accente progermane245 de la Primul Război Mondial, cabinetul condus de 
„poetul din Ciucea” a făcut destul de puţin pentru a se apropia de 
Germania, deşi Octavian Goga ar fi vrut chiar să încheie o alianţă cu cel de-
al Treilea Reich246. Afirmaţiile şi acţiunile guvernului au fost caracterizate de 
această ambivalenţă ce rezulta din componenţa eterogenă a sa. Pe de o 
parte, pot fi menţionate declaraţii clare de simpatie la adresa Germaniei247, 
dar, de cealaltă parte, pot fi enumerate şi dovezi de loialitate faţă de aliaţii 
tradiţionali ai României. Din punctul de vedere al politicii externe, noua 
formulă guvernamentală punea în aplicare concepţiile regelui, acesta din 
urmă fiind adeptul extinderii relaţiilor „în toate direcţiile”248 pentru a fi 
„prieteni cu întreaga lume”249. 

Lipsa de credibilitate în exterior, dar şi complicaţiile din interior au 
dus la demiterea de către rege a lui Octavian Goga, dar Auswärtiges Amt250 nu 
a avut deloc motive să se plângă de constituirea noului guvern condus de 
patriarhul Miron Cristea. Mai întâi, Gheorghe Tătărescu a condus Ministerul 

                                                 
245 Pe lângă miniştrii prooccidentali, aşa cum erau Armand Călinescu, Ion Antonescu sau 
chiar Istrate Micescu, în guvern au fost cooptate personalităţi filogermane, ceea ce 
constituia o premieră pentru guvernele României Mari. Astfel, în primul rând poate fi 
menţionat însuşi preşedintele Consiliului de Miniştri, Octavian Goga, la care se adăuga 
Gheorghe A. Cuza, ministrul Muncii, Ion Gigurtu, ministrul Comerţului şi Industriei, 
Eugen Savu, titularul Finanţelor, precum şi Radu Irimescu, ministrul Aerului şi Marinei 
(n.a.). 
246 Haynes 2003, p. 49. 
247 În 31 decembrie 1937, Octavian Goga i-a dat asigurări ministrului plenipotenţiar 
german, Wilhelm Fabricius, că România doreşte să încheie un tratat de prietenie cu al 
Treilea Reich. În prima zi a anului 1938, cu prilejul Anului Nou, Goga i-a trimis o telegramă 
de felicitare lui Hitler, ceea ce a constituit o altă încercare concretă de apropiere a României 
faţă de Germania. Se mai poate adăuga faptul că în timpul acestui guvern ce a avut o scurtă 
existenţă au fost promulgate în România primele legi antisemite (ibidem, p. 50-51). 
248 ANRDANIC, fond Casa Regală 1930-1947, dosar nr. 240/1938, vol. I, f. 53-55. Interviu 
dat de regele Carol al II-lea pentru Berliner Tageblatt, în 6 februarie 1938. 
249 Dreptatea, din 28 ianuarie 1938. Theodor Emandi, fost ministru la Praga, a publicat un 
articol despre politica externă a României, intitulat Prieteni cu întreaga lume. 
250 Denumirea Auswärtiges Amt a fost utilizată pentru prima dată în 1870 pentru a desemna 
Ministerul de Externe al Confederaţiei Germane de Nord. A îndeplinit aceeaşi funcţie şi 
după unificarea înfăptuită de Bismarck, de data aceasta controlând politica externă a celui 
de-al Doilea Reich. În anul 1951, după încheierea celei de-a doua conflagraţii mondiale, 
Auswärtiges Amt a fost instalat în Bonn. Datorită reunificării Germaniei, guvernul federal a 
fost adus din nou la Berlin în 1999, ca şi Ministerul de Externe de altfel. 
(http://www.auswaertiges-amt.de/EN/AAmt/Geschichte/Uebersicht_node.html, accesat 
în 7 octombrie 2012). 
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Afacerilor Străine, ca ad-interim, pentru ca la 30 martie 1938 să fie numit 
titular Nicolae Petrescu-Comnen251, fostul ministru român la Berlin, ceea ce 
Germania a salutat cu multă căldură. Nu era singurul filogerman din 
guvern252, dar ajungerea sa în fruntea diplomaţiei româneşti a constituit 
realizarea a încă unui pas în direcţia apropierii de Germania, avându-se în 
vedere faptul că pentru o perioadă îndelungată de timp el condusese 
misiunea diplomatică română din capitala Reich-ului. Cu toate acestea, atât 
regele, cât şi ministrul Afacerilor Străine doreau să menţină o politică de 
neutralitate faţă marile puteri. Se urmărea, pe de o parte, păstrarea relaţiilor 
cu Marea Britanie şi Franţa, avându-se în vedere faptul că Petrescu-Comnen 
era un vechi colaborator al lui Titulescu, dar, pe de altă parte, se căuta 
prietenia cu Germania, ştiindu-se faptul că noul titular al Afacerilor Străine 
avea o îndelungată experienţă diplomatică la Berlin253. 

Se aveau în vedere în special legăturile economice româno-germane, 
aspect subliniat de Petrescu-Comnen într-o declaraţie dată presei la 6 aprilie 
1938254, mai ales că volumul tranzacţiilor comerciale cu anglo-francezii era la 
un nivel mult mai scăzut decât o cereau relaţiile politice. Începea să se 
întrevadă faptul că exista o neconcordanţă între orientarea politică a 
României şi relaţiile sale economice: 

„Sistemul de alianţe al României din perioada interbelică, admirabil în logica 
articulării sale, avea o mare carenţă: între România, pe de o parte, şi Franţa şi 
Marea Britanie, pe de alta, relaţiile economice rămâneau firave: între marile 
democraţii apusene şi România nu exista o solidaritate economică în măsură 
să o consolideze pe cea politică. În schimb, economiile României şi 
Germaniei erau complementare: prima exporta petrol şi grâne în Germania 
şi importa de acolo produse industriale. Adversitatea politică era aici 
contrabalansată de interese economice reciproce”255. 

Criza cehoslovacă din primăvara şi vara anului 1938 nu a făcut decât 
să micşoreze şi mai mult spaţiul de manevră al României între marile puteri, 
Carol al II-lea şi ministrul Afacerilor Străine fiind mai atenţi ca niciodată să 
nu ofenseze Germania256. Ca atare, oficialităţile române s-au opus trecerii 
Armatei Roşii prin teritoriul românesc, de teama de a nu provoca puterea 
germană, iar la o întâlnire a miniştrilor de Externe ai ţărilor Micii Înţelegeri, 

                                                 
251 Pentru detalii biografice despre Nicolae Petrescu-Comnen, vezi Pelin 2002, p. 257. 
252 La doar trei zile de la constituirea guvernului, de la Bucureşti, Wilhelm Fabricius îi 
nominaliza pe miniştrii Alexandru Averescu, Mircea Cancicov, Constantin Argetoianu şi 
Alexandru Vaida-Voevod ca fiind „prieteni ai Germaniei” (Haynes 2003, p. 67, nota 25). 
253 Weinberg 1980, p. 235. Apud Haynes 2003, p. 53. 
254 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presă Internă 1930-1945, dosar nr. 
382/1938, f. 93-95. 
255 Constantiniu 2008, p. 352. 
256 Hitchins 1994, p. 468. 



Sorin Arhire 

76 

din 4-5 mai, reprezentantul român şi cel iugoslav nu au sprijinit cu nimic 
Cehoslovacia257. Realizarea Anschluss-ului, în 13 martie, nu a făcut decât să 
confirme faptul că iniţiativa în relaţiile internaţionale trecuse de partea 
germanilor, ceea ce i-a determinat pe români să nu adopte o atitudine 
potrivnică Reich-ului. Reacţiile oficialilor de la Bucureşti în legătură cu 
alipirea Austriei la Germania au fost în concordanţă cu această atitudine, 
regele Carol al II-lea şi ministrul Petrescu-Comnen considerând-o ca pe 
ceva firesc258. În rândul celor care conduceau politica externă românească a 
existat părerea că nu trebuia întreprinsă nicio acţiune dacă Franţa nu se 
implică cu nimic, în caz contrar nefăcându-se altceva decât să se pericliteze 
integritatea teritorială a propriei lor ţări. În plus, a fost exclusă orice formă 
de colaborare cu Uniunea Sovietică, conducătorii români continuând să 
spere că „Franţa va ieşi din « inerţia » ei şi totodată se orientau din ce în ce 
mai mult către Marea Britanie, pentru a contracara ambiţiile germane de 
supremaţie pe continent”259. 

Conferinţa de la München din 29-30 septembrie şi decizia luată acolo 
au convins guvernul român să dea o nouă orientare politicii sale externe, 
întrucât amputarea Cehoslovaciei, cu acordul Marii Britanii şi Franţei, era 
considerată ca reprezentând un moment de cotitură în afacerile politice ale 
Europei. Chiar înainte de a se şti rezultatul întrunirii celor patru mari puteri 
din capitala Bavariei, Şerban Flondor, mareşalul Palatului, i-a transmis 
ministrului german Fabricius dorinţa regelui „de a strânge, mai mult ca până 
acum, relaţiile cu Germania”260. De remarcat este faptul că nu numai 
suveranul de la Bucureşti a avut această atitudine, ci şi conducătorii 
partidelor tradiţionale din România - ai PNL şi ai PNŢ -, ceea ce constituia 
o premieră, ştiindu-se faptul că Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu261 se 

                                                 
257 Ibidem. 
258 La 16 martie 1938, printr-o circulară trimisă către toate legaţiile României, Nicolae 
Petrescu-Comnen arăta că: „România nu a considerat niciodată Anschluss-ul o problemă 
locală …, ci una europeană, care depinde în primul rând de acţiunile marilor puteri 
interesate”. Mai mult decât atât, la doar trei zile distanţă, Carol al II-lea îi comunica 
ministrul german de la Bucureşti că „a privit Anschluss-ul ca fiind inevitabil de ceva timp” 
(AMAER, fond 71 România 1920-1944, vol. 415 bis, f. 7. Telegrama nr. 15645, trimisă 
legaţiilor României, de către ministrul Nicolae Petrescu-Comnen). 
259 Hitchins 1994, p. 468. 
260 Hillgruber 1994, p. 58. 
261 Dinu Brătianu şi-a dat seama numai pe baza evenimentelor din ultimele săptămâni şi sub 
influenţa lui Gheorghe [Brătianu], că atitudinea lui de până atunci - „totul alături de Franţa” 
- a fost greşită. Pentru el a fost o amară deziluzie că Franţa a adus Cehoslovacia într-o 
situaţie grea şi apoi a abandonat-o. „Acelaşi lucru - a spus vechiul prieten al Franţei - i se 
poate întâmpla şi României. România a primit, doar, totul de la Germania înainte de război 
şi lucrurile au mers bine. Aşa s-ar putea întâmpla şi în prezent”. Această schimbare de 
atitudine a lui Dinu Brătianu are o mare importanţă; ea îl eliberează pe rege de opoziţia 
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orientaseră până atunci în mod exclusiv către Franţa, Marea Britanie şi Liga 
Naţiunilor. Cu siguranţă că victoria diplomatică obţinută de germani la 
München i-a impresionat pe aceştia atât de mult, încât ei au cerut 
„apropierea de Berlin” într-un memoriu adresat regelui262. Germania, la 
rândul ei, prin câteva acţiuni concrete, a lăsat să se înţeleagă că accepta noua 
tendinţă a Bucureştiului, netezind calea spre o viitoare colaborare germano-
română263. 

În această nouă situaţie din Europa, ca o consecinţă directă a 
conferinţei ce a avut loc la München, în a doua jumătate a lunii noiembrie a 
fost realizat un turneu diplomatic al lui Carol al II-lea în Marea Britanie, 
Franţa, Belgia şi Germania. Cu siguranţă că soarta pe care o avusese 
Cehoslovacia îl impresionase în mod deosebit pe rege, ca şi pe ceilalţi 
români de altfel, iar vizita suveranului avea scopul să afle în ce măsură se 
mai poate conta pe sprijinul celor două mari puteri democratice din vestul 
continentului. Întrebarea firească pe care şi-o puneau politicienii români era 
dacă nu cumva după Cehoslovacia va urma România, în condiţiile în care 
practica aplicată la München se putea dovedi contagioasă. Aşa cum se ştie, 
vizita nu a avut rezultatele scontate, ba mai mult, aceasta a scos şi mai 
pregnant în evidenţă faptul că politica externă românească trebuia să devină 
din ce în ce mai apropiată faţă de cea a Reich-ului. 

Acţiunea Germaniei din 15 martie 1939, prin care a fost instituit 
Protectoratul Boemiei şi Moraviei, a arătat în mod clar faptul că Berlinul era 
cel care impune ritmul evenimentelor în Europa, partea răsăriteană a 
continentului fiind astfel mai expusă ca nicicând creşterii puterii Reich-ului. 

                                                                                                                        
principalelor partide politice care s-au situat până acum total de partea Franţei. Alături de el, 
şi vechiul conducător al naţional-ţărăniştilor, Iuliu Maniu, şi-a schimbat punctul de vedere. 
Acesta din urmă, împreună cu Dinu Brătianu, au cerut într-un memoriu, pe care l-au predat 
regelui, apropierea de Berlin. Din acest document regele a înţeles că nu mai poate continua 
politica internă de până atunci. În acesta se arăta că într-o ţară ca Germania, în care s-a 
instaurat o dictatură, există totuşi o legătură între popor şi conducere, deoarece conducerea 
este susţinută de voinţa comună a întregului popor, pe când regimul autoritar din România 
s-a îndepărtat de cetăţeni. De aici necesitatea atragerii poporului. Maniu a insistat asupra 
acestui punct de vedere. El a abandonat toate prejudecăţile pe care le avea înainte împotriva 
naţional-socialismului, pe care-l considera ca fiind „antidemocratic”, pronunţându-se 
pentru o politică alături de Germania (ibidem, p. 318, nota 78. Wilhelm Fabricius către 
Ministerul de Externe German, din 28 octombrie 1938). 
262 Ibidem, p. 58. 
263 Cu ocazia zilei de naştere a lui Carol al II-lea, la 14 octombrie 1938, Adolf Hitler a trimis 
o telegramă de felicitare regelui, ceea ce nu se mai întâmplase în toată domnia acestuia. La 
doar câteva zile distanţă, o misiune economică germană a sosit în România cu scopul de a 
negocia cumpărarea unor cantităţi importante de petrol şi grâu, iar la 4 noiembrie, în portul 
Constanţa, a ancorat crucişătorul „Emden”, acesta fiind prima navă de război germană ce 
pătrundea în apele teritoriale ale României de la sfârşitul Primului Război Mondial (Prost 
2006, p. 182). 
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Acordul economic româno-german din 23 martie 1939 a reprezentat o 
formă de manifestare a acestei influenţe din ce în ce mai mari dar, totodată, 
şi o consecinţă directă a avansării puterii germane către est. Semnat pentru o 
perioadă de cinci ani, acordul asigura Germaniei mari cantităţi de petrol şi 
de cereale româneşti, materii prime care se puteau dovedi vitale într-un nou 
război mondial în condiţiile în care germanii erau conştienţi că s-ar fi văzut 
confruntaţi cu o nouă blocadă britanică, aidoma situaţiei existente în Primul 
Război Mondial. România avea şi avantaje, aceasta găsind în Germania un 
cumpărător sigur pentru produsele sale, un furnizor de echipamente 
industriale şi tehnică militară şi, nu în ultimul rând, un sprijin substanţial 
pentru modernizarea economiei. Cu toate acestea însă, ponderea economică 
crescută în mod simţitor a Germaniei asupra României nu a schimbat şi 
orientarea sa politică, astfel că românii au rămas „până în timpul războiului 
între marile fronturi politice care se conturau”264. 

Obţinerea garanţiilor politice franco-britanice, la 13 aprilie 1939, a 
însemnat fără îndoială o victorie a acelor oameni politici din România care 
încă susţineau orientarea tradiţională a ţării către cele două mari puteri 
democratice din partea vestică a continentului european. Garanţiile aveau un 
caracter unilateral, existând totodată şi condiţia ca armata română să se 
opună oricărui agresor. În plus, Marea Britanie şi Franţa cereau ca alianţa 
româno-poloneză să fie transformată într-o înţelegere erga omnes. Românii 
obţinuseră exact ceea ce voiseră, ei putând beneficia atât de sprijinul anglo-
francezilor, cât şi de menţinerea legăturilor cu Germania care erau în plină 
progresie. În plus, aşa cum reiese din caracterul unilateral al garanţiilor, 
România nu era obligată să ajute nicicum Marea Britanie şi Franţa, ceea ce îi 
dădea posibilitatea de a practica în continuare politica sa de echilibru265. Cu 
toate acestea, ce-i drept, în mod neoficial, Carol al II-lea şi-a asumat 
răspunderea distrugerii sondelor de petrol în cazul producerii unei invazii 
din partea unei puteri străine pe teritoriul românesc, concluzie ce se poate 
desprinde din convorbirea suveranului român cu ministrul plenipotenţiar 
britanic de la Bucureşti266. 

Deşi se făcuseră paşi importanţi în apropierea faţă de Germania, 
politica externă românească nu renunţase încă la aliaţii săi tradiţionali, una 
din dovezi fiind şi faptul că la 21 decembrie 1938, în fruntea Ministerului 
Afacerilor Străine fusese numit Grigore Gafencu267, cel care deţinuse funcţia 

                                                 
264 Hillgruber 1994, p. 82. 
265 Carol II 1995, p. 330. 
266 Carol al II-lea a acceptat această cerere a britanicilor, dar cu plata ulterioară a unor 
compensaţii financiare, el fiind convins că în cazul producerii unui nou război mondial, 
„sfârşitul va fi tot în favoarea Angliei” (ibidem, p. 320). 
267 Grigore Gafencu cunoştea încă din tinereţe limba germană, dar, cu toate acestea, a fost 
catalogat ca fiind germanofob datorită faptului că regimul naţional-socialist instaurat în anul 
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de subsecretar de stat în acelaşi minister, în 1932, în timpul cât prim-
ministru a fost Alexandru Vaida-Voevod. Chiar dacă atributele sale de 
ministru erau diminuate de regimul de dictatură în favoarea regelui268, 
situaţie similară de fapt cu a tuturor celorlalţi miniştri, numirea în fruntea 
diplomaţiei a unei persoane profund ataşate de politica României dusă în 
perioada interbelică reprezenta un semn că aceasta încă predomina. 
Cultivarea unor bune relaţii cu marile puteri a continuat să fie valabilă, ceea 
ce se poate vedea din faptul că fostul prim-ministru Gheorghe Tătărescu269 a 
fost numit ambasador la Paris, la 9 decembrie 1938, anglofilul Viorel Tilea a 
devenit ministru plenipotenţiar la Londra, la 1 februarie 1939, pentru ca la 
finalul aceluiaşi an, la recomandarea filogermanului Gheorghe Brătianu, să 
fie desemnat un nou ministru român la Berlin, în persoana lui Radu 
Crutzescu. Aceste trei acreditări în cele mai importante capitale europene 
demonstrează că politica de menţinere a echilibrului între marile puteri era 
în continuare valabilă, această caracteristică a politicii externe româneşti 
fiind de fapt exprimată în ziarul Timpul, în toamna anului 1938, dar şi în 
primul discurs la radio ţinut de Gafencu după preluarea funcţiei de ministru 
al Afacerilor Străine270. 

                                                                                                                        
1933 nu s-a bucurat niciodată de încrederea sau sprijinul lui. Afirmaţiile sale notate în 
jurnalul pe care l-a ţinut în acea perioadă nu lasă niciun dubiu asupra gândirii sale. „Nu am 
dorit victoria Germaniei naziste, fiindcă ştiam că va avea drept consecinţă răsturnarea 
echilibrului european şi a sistemului nostru de alianţe balcanice […]. Nu am dorit 
prăbuşirea Franţei; nu doresc prăbuşirea Angliei: cele mai temeinice puncte de reazăm 
pentru o viaţă europeană liberă (Gafencu f.a., p. 19-20). Experienţa sa în domeniul 
diplomaţiei se rezuma la doar cele cinci luni în care îndeplinise funcţia de subsecretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Străine, în 1932. Era un apropiat al regelui (Pelin 2002, p. 135-
136; Haynes 2003, p. 95, nota 3). 
268 Henri Prost, un observator contemporan al acelor evenimente, nota următoarele despre 
numirea lui Grigore Gafencu: „Mediile politice erau îndreptăţite să aibă mari aşteptări de la 
el. Gafencu a fost însă departe de a putea realiza tot ce şi-ar fi dorit”. Însuşi titularul 
diplomaţiei române spunea despre acea perioadă de timp că: „În 1932, când eram secretar 
de stat la Afacerile Străine, aveam sentimentul că eu sunt ministrul. Astăzi am titlul de 
ministru, dar sunt, de fapt, un biet subsecretar de stat”. Atotputernicia dictaturii regale îşi 
făcea din plin efectul (Prost 2006, p. 187). 
269 Trimiterea ca ambasador la Paris a unui fost preşedinte al Consiliului de Miniştri arăta 
grija pe care regele Carol al II-lea o avea pentru menţinerea unor bune relaţii cu Franţa. În 
plus, aşa cum se ştie, Gheorghe Tătărescu era o persoană care avea relaţii excelente în 
cercurile politice franceze, ceea ce era de natură să risipească îndoielile acestora din urmă în 
privinţa instaurării unui regim dictatorial în România (ibidem). 
270 În octombrie 1938, personalul Legaţiei Britanice de la Bucureşti transmitea la Londra că 
în ziarul Timpul, editat de Gafencu, se manifesta „o tendinţă de orientare spre Germania, 
laitmotivul acestuia fiind că pentru România este preferabil să-şi menţină relaţiile cu vechii 
aliaţi şi prieteni, ceea ce nu înseamnă că nu poate să-şi găsească alţii noi”. Aceeaşi idee a 
fost exprimată şi de Grigore Gafencu la puţin timp după preluarea funcţiei de ministru al 
Afacerilor Străine, el declarând cu această ocazie că România lua în calcul orice apropiere 
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Noul şef al diplomaţiei române a dorit să pună în aplicare principiile 
de politică externă pe care le avea, adaptându-se însă la situaţia care exista 
atunci în Europa. A căutat sprijin la alianţele regionale la care România era 
membră, a încercat fără succes să desprindă Polonia de politica sa 
progermană, dar a vrut să obţină şi garanţii occidentale de securitate pentru 
frontierele ţării. Cu siguranţă că promisiunea Marii Britanii şi Franţei de a 
oferi tot ajutorul lor în faţa oricăror ameninţări ce ar fi venit vizavi de 
independenţa României, se înscria în linia politică promovată de noul 
ministru al Afacerilor Străine. Deşi acceptate cu surle şi trâmbiţe, aceste 
garanţii erau cu greu aplicabile, ele fiind date de britanici şi de francezi cu 
scopul mai mult de a intimida Germania, arătându-i-se astfel acesteia din 
urmă faptul că nu a rămas stăpână pe jumătatea estică a continentului 
european. Trebuie precizat că deşi primite cu satisfacţie de cercurile politice 
de la Bucureşti, guvernul român a insistat ca garanţiile să aibă un caracter 
spontan şi unilateral, pentru a nu părea cumva ca fiind solicitate de partea 
română, întrucât nu se dorea provocarea guvernului de la Berlin. 

La puţin timp după preluarea postului său de ministru, Grigore 
Gafencu nu a mai putut amâna nicicum efectuarea unei vizite în Germania, 
el răspunzând astfel unei invitaţii formulate în mai multe rânduri de 
guvernul Reich-ului. În urma aprobării regelui271, dar şi după ce s-a asigurat 
că turneul său diplomatic va cuprinde şi Londra şi Parisul, şeful diplomaţiei 
române şi-a dat acordul pentru a fi prezent în Berlin în zilele de 18 şi 19 
aprilie 1939. Încă de la o primă vedere, dacă se face o comparaţie cu vizita 
lui Carol al II-lea pe care acesta a întreprins-o în toamna anului precedent, 
iese în evidenţă faptul că Gafencu a inversat ordinea vizitării capitalelor 
europene. Dacă suveranul român a fost mai întâi în capitala britanică, iar 
apoi la Paris, Germania fiind lăsată la urmă, Gafencu, silit de evoluţia 
evenimentelor din Europa, a fost nevoit să parcurgă acelaşi traseu, dar în 
sens invers, ceea ce arăta creşterea spectaculoasă a influenţei germane în 
partea centrală şi răsăriteană a Europei. Rezultatul general al vizitei a fost 
unul ambiguu şi contradictoriu, reflectând de fapt politica ce era promovată 

                                                                                                                        
faţă de marile puteri, atât din vestul continentului, cât şi din centrul acestuia (Haynes 2003, 
p. 75). 
271 Despre această vizită, regele Carol al II-lea nota: „Gafencu vine, o clipă, să spuie că a 
primit o invitaţie oficială să meargă la Berlin, destul de dezagreabil. Trebuie să vedem, în ce 
fel vom putea, fără să supărăm pe nimeni, să ne degajăm. Vom începe prin a spune, ceea ce 
e de altfel adevărat, că, în momentul de faţă, tratativele cu Ungaria reţin pe ministrul 
Afacerilor Străine în ţară până ce vor fi terminate. În tot cazul, dacă va trebui să se ducă, va 
trece şi pe la Londra şi Paris, fie chiar inoficial”. „[…] Am dat lui Gafencu unele 
instrucţiuni de detaliu pentru călătoria sa. Nu trebuie să se angajeze cu nimica, totuşi, dacă 
va putea obţine de la germani o declaraţie de garanţie, ca aceea a anglo-francezilor va fi 
foarte bine” (Carol II 1995, p. 318, 331). 
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de guvernul de la Bucureşti. Pe de o parte, la Berlin, Gafencu a dat asigurări 
lui Hitler, dar şi lui Ribbentrop, că România nu are de gând să participe la 
politica de încercuire a Reich-ului promovată de britanici272, dar, de cealaltă 
parte, la Londra şi la Paris, el a făcut nişte declaraţii aproape total opuse, 
ceea ce i-a atras mânia şi desconsiderarea germanilor. 

Situaţia României s-a complicat şi mai mult prin apariţia Uniunii 
Sovietice ca mare putere pe scena relaţiilor internaţionale273, guvernul de la 
Bucureşti fiind obligat să menţină de-acum înainte şi un echilibru între 
aceasta şi Germania, cele două state reprezentând de fapt şi principalele 
ameninţări la adresa frontierelor româneşti. Desigur, dacă ar fi fost pusă în 
postura de a alege, România ar fi optat pentru Germania, URSS fiind 
percepută ca o ameninţare mult mai mare la adresa securităţii sale. O dovadă 
a acestei opţiuni a fost scoasă în evidenţă şi de faptul că guvernul de la 
Bucureşti, prin reprezentanţii săi, nu s-a arătat deloc doritor de a se alătura 
Turciei şi Uniunii Sovietice într-un pact al Mării Negre, motivul fiind tocmai 
acela că prin această acţiune România ar fi ales partea sovietică, în 
detrimentul celui de-al Treilea Reich. 

Deşi nu au ştiut nimic de existenţa unui protocol adiţional secret274, 
încheierea Pactului Ribbentrop-Molotov, la 23 august 1939, a fost pentru 
liderii români un şoc în adevăratul sens al cuvântului, deoarece aceştia îşi 
bazaseră politica lor externă pe opoziţia ireductibilă ce exista între nazism şi 

                                                 
272 În convorbirile pe care Grigore Gafencu le-a avut mai întâi cu Joachim von Ribbentrop, 
iar mai apoi cu Adolf Hitler, el a ţinut să clarifice caracterul garanţiilor anglo-franceze pe 
care românii tocmai le primiseră. Astfel, Führer-ul şi ministrul de Externe al Reich-ului au 
primit asigurări din partea oaspetelui român că aceste garanţii nu vor avea niciodată un 
caracter bilateral. Totodată, au fost date asigurări conform cărora România nu doreşte 
încheierea unui pact cu URSS şi nici nu va participa la vreo alianţă în care ar fi fost prezenţi 
sovieticii. De fapt, prin aceste declaraţii, România nu dădea curs propunerilor făcute de 
britanici, de a forma un bloc compus din mai multe puteri: Marea Britanie, Franţa, Polonia 
şi Uniunea Sovietică (Hillgruber 1994, p. 84-85). 
273 Pactul Ribbentrop-Molotov a ridicat URSS la rangul de putere continentală şi, în 
perspectivă, la nivelul unei puteri mondiale, în condiţiile în care Germania a recunoscut 
sfera de influenţă sovietică, iar Marea Britanie şi Franţa căutau să o atragă de partea lor. 
Evoluţia ulterioară a evenimentelor a dovedit din plin această creştere mai mult decât 
spectaculoasă a sovieticilor în cadrul relaţiilor internaţionale, americanii şi britanicii fiind 
nevoiţi să se alieze cu puterea de la Moscova pentru a înfrânge Reich-ul lui Hitler şi aliaţii 
continentali şi extracontinentali ai acestuia. În plus, după sfârşitul celui de-al Doilea Război 
Mondial, Uniunea Sovietică a instaurat regimuri comuniste în mai mult de jumătate din 
Europa, acestea menţinându-se pentru o perioadă de peste patru decenii (Buzatu 2003, p. 
54). 
274 În articolul 3 al protocolului adiţional secret se prevedea: „În privinţa sud-estului Europei, din 
partea sovietică este arătat interesul pentru Basarabia. Partea germană îşi declară totalul dezinteres 
politic pentru aceste regiuni” (http://www.yale.edu/lawweb/avalon/wwii/bluebook/blbk61.htm, 
accesat în 20 octombrie 2012). 
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comunism. România, prinsă geografic între Reich şi URSS, a contat 
întotdeauna pe echilibrul ce reieşea din opoziţia celor două mari puteri, 
căutând chiar să facă faţă presiunii sovietice cu o eventuală apropiere faţă de 
Germania. Politica de neutralitate între cele două forţe a fost posibilă pentru 
guvernul de la Bucureşti atât timp cât între ele exista o anumită aversiune. În 
noile condiţii, cele create de semnarea pactului, această politică nu mai putea 
fi pusă în practică, adeverindu-se remarca lui Nicolae Titulescu, făcută în 
1937, conform căreia „apropierea ruso-germană va avea loc fără noi şi 
împotriva noastră”275. Cu toate că nu a fost dat publicităţii decât textul 
pactului propriu-zis, politicienii români, în frunte cu regele, au intuit că 
sovieticii şi germanii au realizat şi înţelegeri cu caracter secret, făcute pe 
seama statelor din Europa Central-Răsăriteană. Ca atare, politica externă 
românească a fost caracterizată în perioada imediat următoare de câteva 
acţiuni cu un caracter disperat, prin care se încerca adaptarea la noua 
situaţie. Astfel, la doar o zi distanţă, guvernul român a adresat Ungariei o 
propunere pentru încheierea unui pact de neagresiune, ofertă ce a fost 
imediat respinsă de guvernul de la Budapesta; o notă adresată Poloniei, în 25 
august, prin care acesteia i se comunica faptul că dacă un conflict germano-
polonez va izbucni, România nu va interveni; asigurările date de Grigore 
Gafencu ministrului plenipotenţiar Wilhelm Fabricius, prin care 
diplomatului german îi era comunicat faptul că România considera legăturile 
sale cu Germania ca fiind de o maximă importanţă, confirmându-se totodată 
cu acest prilej şi faptul că livrările româneşti de materii prime către Reich vor 
continua şi în cazul izbucnirii unui război276. 

Faţă de situaţia nou-creată în Europa, în care trupele Wehrmacht-ului 
atacaseră Polonia, iar Marea Britanie şi Franţa declaraseră război Germaniei, 
România şi-a proclamat în mod oficial neutralitatea faţă de aceste 
evenimente prin Consiliul de Coroană277, ţinut în ziua de 6 septembrie, 
decizia finală fiind „observarea strictă a regulilor neutralităţii stabilite prin 
convenţiunile internaţionale faţă de beligeranţii din actualul conflict”278. 
Fiind înconjurată de ţări cu o atitudine ostilă, precum Uniunea Sovietică, 
Ungaria şi Bulgaria, cu o poziţie nesigură, Iugoslavia, sau la limita rezistenţei, 
Polonia, România nu-şi putea permite niciun fel de acţiune ce i-ar fi 
periclitat postura de stat neutru, ceea ce l-a determinat pe Constantin 
Argetoianu să afirme în mod cinic că: „Vom merge până la cea mai josnică 

                                                 
275 Titulescu 1994, p. 131. 
276 Hitchins 1994, p. 473. 
277 Consiliul de Coroană a luat hotărârea de a menţine neutralitatea după ce Iugoslavia se 
pronunţase pentru aceeaşi atitudine cu doar o zi înainte (Hillgruber 1994, p. 333, nota 21). 
Pentru mai multe detalii, vezi Mamina 1997, p. 180-182. 
278 Savu 1970, p. 334. 
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dintre josnicii pentru a ne păstra neutralitatea”279. La rândul său, în chiar 
prima zi a izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, regele Carol al II-lea 
îşi reafirma poziţia sa alături de puterile democratice din vestul Europei, 
manifestând însă prudenţă faţă de cele două mari puteri totalitare, Reich-ul şi 
Uniunea Sovietică: 

„Legăturile cât mai strânse cu Franţa şi, îndeosebi, cu Anglia, fidelitate 
absolută aliaţilor noştri (adesea foarte greu) şi să nu ne lăsăm angajaţi 
niciodată într-un complex care să ne aducă, în mod automatic, în conflict cu 
Germania, iar faţă de URSS nicio legătură prea strânsă, care să facă pe 
germani să crează că facem un act ostil lor”280. 

Atitudinea neutră a fost menţinută şi după data de 17 septembrie, 
atunci când trupele sovietice au pătruns pe teritoriul polonez, deşi, conform 
tratatului din 1921, armata română era obligată să vină în ajutorul aliatei sale. 
Polonezii au renunţat însă de bunăvoie la sprijinul pe care România ar fi 
trebuit să li-l acorde, ei realizând faptul că guvernul român nu şi-ar fi 
îndeplinit obligaţiile în acea situaţie disperată în care se afla Polonia, 
scutindu-l astfel de o situaţie mai mult decât delicată281. Merită însă să fie 
menţionat faptul că graniţele româneşti au fost deschise atât pentru 
refugiaţii civili şi militarii polonezi, cât şi pentru autorităţile guvernamentale 
şi militare de la Varşovia care s-au refugiat ulterior în vestul Europei, ceea ce 
a atras nemulţumirea Berlinului şi a Moscovei. Nu de o mai puţină 
importanţă a fost faptul că tezaurul polonez, cu o valoare de aproximativ 45 
milioane de dolari, a fost trimis în România, o parte rămânând la Bucureşti 
şi restituită în 1947, în timp ce cealaltă parte a fost trimisă în Anglia, fiind 
transportată de un vas aflat sub pavilion britanic ce a plecat din portul 
Constanţa. 

Asasinarea premierului Armand Călinescu de către legionari, în 21 
septembrie, a constituit o lovitură puternică dată regimului autoritar al lui 
Carol al II-lea, dar şi politicii externe a acestuia, ştiindu-se faptul că fostul 
şef al guvernului era un adept înfocat al relaţiilor cu Franţa şi Marea 
Britanie282. Dispariţia sa a însemnat o mare pierdere pentru rege, dar şi 

                                                 
279 Constantiniu 2008, p. 357. 
280 Carol II 1995, p. 302. 
281 Trupele sovietice au intrat în Polonia chiar în ziua în care guvernul acestei ţări, în frunte 
cu preşedintele Ignacy Mościcky, dar şi cu mareşalul Rydz-Śzmigły, s-a refugiat în România 
(Gafencu 1991, p. 341). 
282 În această privinţă regele Carol nota: „Plecând Gafencu, am rămas în discuţie cu 
Călinescu şi Urdăreanu, cu cari am trecut în revistă întreaga situaţiune şi problemele ce se 
pot pune pentru noi. A vorbit întâiu Călinescu, care a expus problema cam în forma cum o 
văd eu, adăugând că nu numai [că] are convingerea victoriei anglo-francezilor, ci că o 
doreşte, căci crede că cea germană ar fi un dezastru pentru noi, chiar dacă am fi de partea 
lor” (Carol II 1995, p. 330; Buzatu 2003, p. 59). La 30 ianuarie 1939, într-o audienţă la rege, 
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realizarea a încă unui pas către apropierea României de Germania, în 
detrimentul taberei anglo-franceze. Se poate astfel afirma faptul că moartea 
lui Călinescu a fost cea care în mare măsură a favorizat, la un an distanţă, 
propulsarea generalului Ion Antonescu în avanscena politică a României283. 
În însemnările sale, regele Carol al II-lea lăsa să se vadă din plin şocul 
resimţit de pierderea fostului prim-ministru: 

„Pierderea aceasta a Preşedintelui de Consiliu Armand Călinescu este 
ireparabilă, n-am găsit la noi în ţară pe cineva care să fi corespuns mai bine 
misiunii cu care fusese însărcinat. Pentru mine personal este o pierdere de 
neînlocuit, puteam să fiu liniştit cu el, era energic, capabil, spirit politic clar, 
care vedea departe şi lua măsuri potrivite situaţiilor. Pe lângă aceasta, îmi va 
aduce nesfârşite complicaţii politice atât interne cât şi externe. Înlocuirea lui 
va fi o problemă între cele mai grele şi delicate. […] Încep să realizez cu 
adevărat ce enormă pierdere este pentru mine şi ţară această dispariţie cu 
mult mai devreme a acestui om, în care puteam avea încredere. Pe zi ce va 
trece vremea, îmi voi putea şi mai bine da seama cât va lipsi această minte 
vioaie, această energie de neînfrânt, această activitate creatoare şi rodnică. 
Rar am simţit în sufletul meu şi în mintea mea un sentiment de vid aşa de 
complet. Se zice că nimeni nu este indispensabil, desigur că în cele mai multe 
cazuri aşa este, dar iată excepţia care confirmă regula”284. 

După o scurtă perioadă de timp în care au existat două guverne 
efemere conduse de generalul Gheorghe Argeşanu şi, respectiv, de 
Constantin Argetoianu, la 24 noiembrie 1939 a fost numit prim-ministru 
Gheorghe Tătărescu285, Grigore Gafencu fiind păstrat în continuare în 
fruntea Ministerului Afacerilor Străine. Prezenţa celor doi în noul guvern al 

                                                                                                                        
Armand Călinescu s-a opus oricărei apropieri faţă de Germania, afirmând că: „Orice război 
general, indiferent fazele, aduce triumful franco-englez, care întruneşte condiţiunile 
obiective: finanţe, materii prime, număr (Călinescu 1990, p. 404). La 1 aprilie, atunci când 
Reich-ul invadase deja şi restul teritoriului cehoslovac rămas după aplicarea prevederilor 
Conferinţei de la München, Călinescu, tot într-o audienţă la rege, a afirmat: „Mai întâi este 
sigur că în cazul unui război general noi vom merge cu Anglia, fiindcă acolo va fi victoria şi 
aşa e şi sentimentul public. […] Ţin să spun că dacă am făcut acordul economic cu 
Germania a fost pentru a câştiga timp şi unele avantagii economice, nu pentru a ne apropia 
politiceşte de Germania” (ibidem, p. 413). 
283 Buzatu 1995, p. 9. Suveranul român l-ar fi dorit prim-ministru pe Călinescu pentru o 
lungă perioadă de timp, aşa cum de altfel reiese din însemnările sale zilnice. „Cu Călinescu 
îmi pusesem această speranţă şi, dacă nu s-ar fi întâmplat acea nenorocire, el ar fi putut 
guverna încă mulţi ani, cel puţin 6 dacă nu mai mult” (Carol al II-lea 1996, p. 11). 
284 Ibidem, p. 4-5, 7. 
285 Încredinţarea unui nou mandat de prim-ministru lui Gheorghe Tătărescu a luat prin 
surprindere clasa politică românească, deoarece, se credea că acesta căzuse în dizgraţia 
regelui după întoarcerea sa de la Paris. Spre deosebire de Constantin Argetoianu, care „îi 
punea adesea regelui nervii la încercare cu nonşalanţa şi scepticismul lui, cu umorul lui gros 
de felcer”, Tătărescu se dovedea a fi o persoană mult mai docilă şi servilă pe care suveranul 
român îl putea domina fără probleme (Prost 2006, p. 203). 
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României se dorea să fie un semnal transmis Londrei şi Parisului, prin care 
să se arate că politica externă tradiţională orientată către Franţa şi Marea 
Britanie nu fusese abandonată. În acelaşi timp însă, se dorea şi darea unei 
anumite satisfacţii Germaniei, dovadă fiind faptul că în guvern au mai intrat 
germanofilul Ion Gigurtu, ca ministru al Lucrărilor Publice şi al 
Comunicaţiilor, dar şi antisemitul Istrate Micescu, cel căruia i s-a încredinţat 
portofoliul Justiţiei. Formarea unui guvern condus de Tătărescu era în 
concordanţă cu politica de neutralitate pe care dorea să o promoveze Carol 
al II-lea, avându-se în vedere faptul că mai fusese premier în perioada de 
timp cât Nicolae Titulescu a fost ministru, el fiind astfel asociat cu politica 
prooccidentală, dar, în acelaşi timp, devenise mai nou şi adeptul unei strânse 
colaborări economice cu Germania286. 

Dorinţa de a-şi păstra neutralitatea, dar şi frica faţă de Uniunea 
Sovietică au determinat diplomaţia românească să fie adepta creării unor 
proiecte care susţineau înfiinţarea unui „bloc al statelor neutre” sau a unui 
„bloc balcanic” care să poată rezista la toate presiunile. Unul dintre ele a 
fost cel întocmit la 28 octombrie287 şi care urma să cuprindă România, 
Iugoslavia, Grecia şi Turcia - de fapt, membrele Înţelegerii Balcanice, la care 
să se adauge Ungaria, Bulgaria şi Italia, ultimei rezervându-i-se atât 
conducerea întregului bloc, cât şi misiunea de a convinge diplomaţia de la 
Budapesta şi pe cea de la Sofia să adere la acest proiect288. Aşa cum se ştie, 
propunerea română nu a fost agreată nici măcar în capitalele celorlalte trei 
state balcanice, rămânând în stadiul de proiect, astfel încât nu a mai fost 
comunicată Italiei, Ungariei şi Bulgariei, deşi acest plan s-a bucurat de 
sprijinul diplomaţiei britanice şi, într-o măsură mai mică, de cel al Franţei289. 
Prin aceste combinaţii se urmărea un scop dublu: pe de o parte, guvernul de 
la Bucureşti dorea să convingă Germania de sinceritatea neutralităţii sale, iar, 
de cealaltă parte, se dorea constituirea unei bariere împotriva ameninţării 
sovietice, în condiţiile în care Armata Roşie ocupase deja jumătate din 
teritoriul polonez290. 

                                                 
286 Haynes 2003, p. 131. 
287 Pentru a afla în ce a constat proiectul întocmit de Ministerul Afacerilor Străine din 
Bucureşti, din 28 octombrie 1939, vezi Buzatu 2003, p. 65. 
288 Buzatu 1995, p. 8. 
289 Ibidem; Carol al II-lea 1996, p. 4, 22, 42. 
290 Haynes 2003, p. 125. Proiectul constituirii unui „bloc de neutri” era pentru a contracara 
atât ameninţarea sovietică, cât şi cea germană. Însă, se poate uşor remarca faptul că exista o 
teamă mai mare faţă de sovietici în rândul românilor. Dacă în cazul Germaniei acesteia 
putea să-i fie dată satisfacţie prin acordarea de concesii economice, URSS nu putea să fie 
deloc mulţumită până nu primea Basarabia (Lungu 1989, p. 205. Apud Haynes 2003, p. 143, 
nota 7). 
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Desigur că o reconciliere a Occidentului cu Germania i-ar fi convenit 
foarte mult guvernului de la Bucureşti şi regelui Carol al II-lea, pentru că 
atunci românii nu ar mai fi fost siliţi să aleagă una din cele două tabere, 
putându-şi concentra întreaga atenţie pentru a contracara politica agresivă 
promovată de Moscova. Ca atare, suveranul român a fost dezamăgit de 
faptul că Neville Chamberlain a respins propunerile de pace făcute de Adolf 
Hitler, el notând în însemnările sale zilnice că: 

„Cea mai bună soluţie internaţională astăzi ar fi o pace provizorie între Aliaţi 
şi Germania şi o schimbare de front împotriva primejdiei comuniste, căci 
Germania învinsă, înaintarea sovieticilor în Europa Centrală este o primejdie 
de distrugere a civilizaţiei noastre europene. Mă miră complect că ţările 
capitalisto-burgheze, [care] nu se pot uni în faţa unor primejdii comune. 
Istoria se repetă, ceea ce a făcut Germania, astăzi, este asemănător cu actele 
Romei decadente, care a cerut ajutorul mercenarilor barbari ca s-o apere şi 
care tocmai prin ei a pierit”291. 

Între timp, Uniunea Sovietică profita la maximum de situaţia existentă 
în Europa, făcând un pas important în acţiunea sa de anexare a statelor 
baltice. Astfel, Lituaniei, Letoniei şi Estoniei le-au fost impuse tratate de 
„ajutor reciproc” care de fapt legalizau staţionarea trupelor sovietice pe 
teritoriul celor trei state292. Se pare însă că şi românilor le fusese rezervată o 
soartă asemănătoare cu cea pe care o avuseseră balticii, doar războiul 
sovieto-finlandez fiind cel care a determinat neaplicarea acestui scenariu293. 

Victoriile germane din luna mai a anului 1940 împotriva Ţărilor de Jos 
şi a Franţei, ocuparea Norvegiei, l-au determinat pe Carol al II-lea să 
modifice în mod radical politica externă a României. Cu nişte garanţii 
franco-britanice care mai mult îl încurcau decât îl ajutau, regele a început să 
nu mai creadă în victoria cauzei aliate, considerând în acelaşi timp că 
apropierea faţă de cel de-al Treilea Reich reprezenta singura opţiune rămasă 
ce putea asigura integritatea teritorială a ţării. Ca atare, Grigore Gafencu, 
care se identifica prea mult cu o politică externă orientată spre Franţa şi 
Marea Britanie, a fost înlocuit în chiar prima zi a lunii iunie cu Ion Gigurtu, 

                                                 
291 Carol al II-lea 1996, p. 21-22. 
292 Constantiniu 2008, p. 358. 
293 Având deplina convingere că un conflict cu Finlanda urma să fie un război de scurtă 
durată, I. V. Stalin şi-a dat acordul pentru aplicarea unei soluţii de forţă faţă de statul 
finlandez. Ceea ce dictatorul sovietic nu prevăzuse, a fost faptul că armata finlandeză a fost 
capabilă să opună sovieticilor o rezistenţă care a uimit întreaga lume, conflictul dintre cele 
două state prelungindu-se mult mai mult decât se anticipase iniţial. Această rezistenţă eroică 
a Finlandei a dus la diminuarea presiunilor sovietice asupra României, dovadă fiind faptul 
că îndată ce războiul sovieto-finlandez a luat sfârşit, Moscova a adus din nou în discuţie 
problema Basarabiei (ibidem, p. 359). 
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cunoscut pentru vederile sale germanofile294. O consecinţă directă a acestei 
schimbări a fost reprezentată de semnarea la 29 mai 1940, între România şi 
Germania, a aşa-numitului Ölpakt, prin care partea română se obliga să 
livreze Reich-ului o cantitate de petrol bine stabilită, la preţul existent în 
toamna anului 1939, în schimbul primirii de echipament militar german295. 
La doar o zi distanţă de semnarea tratatului petrolului, premierul Gheorghe 
Tătărescu comunica lui Wilhelm Fabricius, în prezenţa lui Grigore Gafencu 
şi a lui Ernest Urdăreanu, că România doreşte o lărgire a colaborării cu 
Reich-ul nazist296. În aceeaşi zi, în faţa principalilor membri ai Consiliului de 
Miniştri, Carol al II-lea se pronunţa pentru o politică externă de „adaptare la 
realităţi”, ceea ce echivala cu abandonarea neutralităţii şi trecerea la 
nonbeligeranţă297. Dacă neutralitatea României a fost în esenţă favorabilă 
cauzei proaliate, nonbeligeranţa, care s-a prelungit până la 22 iunie 1941, s-a 
situat în mod categoric de partea Axei298. Rapiditatea cu care trupele 
germane învinseseră Franţa punea capăt jocului ambiguu pe care îl 
practicase politica externă românească. Din acest moment, întreaga Europă 
Centrală şi de Răsărit era la cheremul Führer-ului şi doar acesta din urmă 
avea posibilitatea să-i împiedice pe sovietici, unguri şi bulgari să ia câte o 
parte din România299. În ultimul moment se căuta obţinerea bunăvoinţei 
germanilor, cu speranţa că va fi astfel salvată integritatea teritorială a 
României Mari. Era prea târziu însă, curtea făcută Germaniei nemaiputând 

                                                 
294 Cu doar o zi înainte ca Gigurtu să fie numit în funcţia de ministru al Afacerilor Străine, 
Carol al II-lea nota: „Cu Gafencu nu mai merge, el are sentimentul că nu poate să se 
adapteze noii stări de lucruri, încât m-am hotărât să-l las să plece. După multă căutare, m-
am oprit asupra lui Gigurtu ca înlocuitor, nu e prea deştept, dar e ponderat, e marcat ca 
germanofil, fiind de fapt contrariul” (Carol al II-lea 1996, p. 179). 
295 Hitchins 1994, p. 474. 
296 Buzatu 1995, p. 10. 
297 Ibidem. În urma capitulării Belgiei, care a survenit la 27 mai 1940, Carol al II-lea a suferit 
un adevărat şoc, dându-şi seama că va trebui să reorienteze politica externă a ţării sale. „Au 
urmat Tătărescu şi Gafencu. Azi-seară, Urdăreanu a avut o lungă conversaţie cu ei, din care 
se desprindea că ei vedeau iminentă şi urgentă necesitatea să schimbăm linia politicei 
noastre externe. Ei văd că succesele Germaniei echivalează cu o victorie definitivă, cu atât 
mai mult cu cât se aşteaptă, de la o clipă într-alta, intrarea în acţiune a Italiei. Primejdia cea 
mare rămâne pentru noi tot graniţa de răsărit şi ne găsim în situaţia de a nu putea primi nici 
un ajutor de nicăirea, deci, dacă nu avem o atitudine binevoitoare din partea Germaniei, 
suntem complect în aer. […] Pentru noi, generaţia războiului, care am învăţat să stimăm pe 
nemţi, dar să iubim pe Aliaţi, este un moment groaznic. Mie mi se prăbuşeşte o politică, 
care am voit să o duc de 10 ani încoace, de apropiere de Anglia, dar în care aceasta nu mi-a 
dat nicio mână de ajutor […]. Incontestabil, admir pe germani şi recunosc calităţile lor, 
adesea superioare, dar brutalitatea lor şi lipsa lor de psichologie nu mă face să-i iubesc. 
Dragoste cu sila nu se poate” (Carol al II-lea 1996, p. 176-177). 
298 Buzatu 1995, p. 11. 
299 Waldeck 2006, p. 20. 
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să salveze Basarabia, Cadrilaterul, precum nici cea mai mare parte a 
Transilvaniei. 

Prăbuşirea Franţei, la 22 iunie 1940, a reprezentat un moment de 
cotitură nu numai pentru politicienii de la Bucureşti, ci pentru mai toţi 
românii, întrucât sprijinul francezilor fusese mereu prezent în istoria 
modernă a României. 

„Fiecare român ieşit în seara aceea în piaţă intuia că în existenţa propriei sale 
ţări, căderea Franţei însemna o cotitură, şi această cotitură va duce spre mai 
rău. De-acum încolo nimeni nu se mai putea îndoi că armata lui Hitler, care 
a bătut la Grande Armée în mai puţin de o lună, va fi capabilă să bată oricare 
altă armată din Europa, inclusiv cea română, în câteva zile. […] Dar mai era 
un alt aspect al situaţiei care pentru bucureştenii din Piaţa Palatului 
reprezenta un motiv de îngrijorare şi mai mare. Ei îşi dădeau seama cu 
durere că fără Franţa, România Mare nu va putea supravieţui”300. 

Olivia Manning, prezentă la Bucureşti în vara anului 1940, considera 
că: 

„Pentru Bucureşti, căderea Franţei însemna căderea lumii civilizate. Franţa 
era un ideal pentru toţi cei ce luptau împotriva originii lor ţărăneşti. Se 
considera că din Franţa veniseră toată cultura, arta şi moda, ca şi concepţiile 
liberale. Franţa odată pierdută, nu mai existau bariere în calea sălbăticiei. […] 
Ruptă de Europa Occidentală, România ar fi căzut pradă persecuţiilor, 
bigotismului, cruzimii, superstiţiilor şi tiraniei. Nu mai avea cine să o 
salveze”301. 

Jocul politic abil al lui Carol al II-lea în politica externă a României nu 
mai putea fi continuat. Dacă până atunci, despre acest nepot al reginei 
Victoria nu se putea spune cu exactitate dacă credea în victoria finală a 
Angliei şi îi tolera pe nazişti doar pentru a nu avea neplăceri sau dacă acest 
Hohenzollern era într-adevăr germanofil, acum el trebuia să arate în ce 
tabără se situează302. Obişnuit să opună partidele politice unele împotriva 
altora în viaţa politică internă, cu scopul de a-şi atinge interesele proprii, 
regele se afla într-o mare dilemă: 

„Se părea că ceea ce ar fi avut Carol mai înţelept de făcut era să adopte o 
politică clară în favoarea Axei şi să uite deocamdată de Anglia; ceea ce 
regelui i-ar fi fost indiferent, cu excepţia a două considerente: unul era ca 
posibilitatea ca englezii să învingă până la urmă, aşa cum se întâmplase 
întotdeauna. În acest caz ar fi fost cel puţin jenant dacă întreaga miză 
politică a României ar fi fost pusă în coşul german. Nu părea să existe nicio 
soluţie la această problemă, deoarece, dacă regele dorea să reuşească în 
politica sa categorică în favoarea Axei, el trebuia să se supună de bunăvoie, 

                                                 
300 Ibidem, p. 15-16. 
301 Manning 1996, p. 300. 
302 Ibidem, p. 19-20. 
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şi în acest caz nu mai putea spera că partea engleză va socoti că a fost 
constrâns”303. 

Capitularea francezilor l-a determinat pe Stalin să realizeze că nu mai 
trebuia să amâne nicicum tranşarea problemei basarabene. Cu o Germanie 
victorioasă pe Frontul de Vest, dictatorul sovietic se putea oricând aştepta la 
un atac german asupra Uniunii Sovietice, în ciuda faptului că de puţin timp 
fusese semnat un pact de neagresiune între cele două ţări. Slaba rezistenţă 
opusă de francezi, cu mult mai mică decât se aştepta oricine, a dat oarecum 
peste cap planurile sovieticilor, aceştia din urmă având tot timpul speranţa 
că statele occidentale se vor epuiza reciproc înainte de a intra în conflict cu 
ei. 

Ca atare, fără nicio avertizare prealabilă, în seara zilei de 26 iunie, la 
ora 22, Viaceslav Molotov l-a convocat pe ministrul plenipotenţiar al 
României la Moscova, Gheorghe Davidescu, căruia i s-a înmânat un 
ultimatum în privinţa Basarabiei şi Bucovinei304. Nota ultimativă prevedea că 
guvernul de la Bucureşti să dea răspunsul său în termen de 24 de ore, iar 
evacuarea teritoriilor să se efectueze în 4 zile, în caz contrar, sovieticii 
urmând să utilizeze forţa. Momentul adevărului, „proba focului” pentru 
România Mare venise, iar vorbele trebuiau acum transpuse în fapte305. 
Regimul carlist s-a dovedit însă mult prea şubred pentru o asemenea 
încercare, iar în privinţa armatei române mulţi şi-au dat seama că era mai 
bună pentru paradă, decât pentru îndeplinirea singurei sale funcţii - apărarea 
teritoriului naţional306. 

                                                 
303 Ibidem, p. 20. 
304 Aşa cum se ştie, Basarabia aparţinuse de Imperiul Ţarist între anii 1812 şi 1918, dar 
Bucovina nu făcuse niciodată parte din Rusia. Raţionamentul sovieticilor a fost însă 
următorul: nordul Bucovinei era văzut ca „o slabă despăgubire pentru 22 de ani de ocupaţie 
românească în Basarabia” (Carol al II-lea 1996, p. 199). Pentru a vedea textul integral al 
notei ultimative ce a fost trimisă României de către URSS, vezi Buzatu 1995, p. 13. 
305 Atitudinea României de a-şi apăra graniţele cu orice preţ în cazul în care ar fi apărut vreo 
ameninţare a fost de multe ori exprimată de suveranul român în însemnările sale zilnice 
(Carol II 1995, p. 318, 320, 325). 
306 La sfârşitul lunii martie a anului 1939, în condiţiile în care Albania fusese deja cucerită de 
italieni, România se temea de un atac combinat din partea Ungariei şi Bulgariei. Ca atare, 
pentru a face faţă situaţiei, guvernul de la Bucureşti a decis să încorporeze un număr mare 
de rezervişti. Henri Prost, un atent observator al acelor evenimente, a consemnat aspecte 
deloc măgulitoare în legătură cu organizarea armatei române, dar mai ales referitoare la lipsa 
de pregătire a acesteia: „Pregătindu-se pentru orice eventualitate, guvernul s-a grăbit să 
sporească efectivele armatei. Se vorbea de 800 000 de bărbaţi chemaţi sub drapel. Tristă 
experienţă pentru Statul Major acea mobilizare a rezerviştilor! Trenuri supraîncărcate se 
îndreptau spre cazărmi. Autorităţile militare nu aveau ce face cu miile de oameni, nu ştiau 
cum să-i încorporeze, cu ce să-i îmbrace şi să-i încalţe, nici măcar unde să-i adăpostească. 
Rezerviştilor - cu totul nepregătiţi pentru acţiunea militară - le lipseau uniformele şi 
echipamentul. Nu mai făcuseră instrucţie de când se terminase războiul, n-aveau habar de 
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În condiţiile în care Germania, Italia, Iugoslavia, Grecia şi Turcia au 
sfătuit guvernul român să accepte ultimatumul, iar garanţiile britanice erau 
inoperante în cazul unui atac sovietic, în ziua de 27 iunie au avut loc două 
Consilii de Coroană. Dacă în urma votului realizat în primul dintre ele, 
rezultatul a constat din 11 voturi pentru respingere, 10 pentru acceptare, 4 
pentru discuţii şi 1 rezervat, în cel de-al doilea consiliu doar 6 persoane din 
26 s-au mai pronunţat pentru rezistenţă, ceea ce l-a făcut pe regele Carol al 
II-lea să spună cuvinte deloc măgulitoare la adresa caracterului poporului 
român: „Oh! De ce oare românii noştri n-au cea mai mică doză de orgoliu 
naţional în aceste clipe într-adevăr grele? E o zi a ruşinei naţionale”307. La 28 
iunie, ora 11, ministrul român de la Moscova a comunicat lui Molotov că: 

„Guvernul român, pentru a evita gravele urmări ce le-ar avea recurgerea la 
forţă şi deschiderea ostilităţilor în această parte a Europei, se vede silit să 
primească condiţiile de evacuare specificate în răspunsul sovietic”308. 

Retragerea administraţiei româneşti309 din Basarabia, Bucovina de 
Nord şi ţinutul Herţa s-a făcut în condiţii de-a dreptul umilitoare, în 
condiţiile în care sovieticii nu au respectat nici măcar termenul şi aşa prea 
scurt al ultimatumului, militarii români fiind insultaţi şi atacaţi de comunişti 
evrei310, ruşi şi ucraineni. În decurs de doar şase zile, 28 iunie - 3 iulie, 
regatul român a cedat URSS o suprafaţă de 50 762 km2, cu o populaţie de 3 
776 309 locuitori, din care 53,49% erau români311. 

                                                                                                                        
noile metode de luptă şi nici de armele noi. Se zbăteau care mai de care să scape de 
încorporare ori să-şi găsească un locşor bun, ferit de primejdii” (Prost 2006, p. 190). 
307 Carol al II-lea 1996, p. 205. 
308 Constantiniu 2008, p. 364. 
309 Basarabia şi, într-o măsură mai mică, Bucovina, au fost tratate după 1918 de 
administraţia românească ca nişte colonii care trebuiau exploatate în grabă. În provincia 
dintre Prut şi Nistru, singurele lucrări publice făcute în 22 de ani de administraţie 
românească au fost cele de la un tronson de cale ferată, precum şi la câteva şcoli. Probabil 
că guvernele de la Bucureşti din perioada interbelică nu au fost sigure că vor putea păstra 
aceste provincii sau acesta era modul lor de a proceda, ceea ce explică într-o oarecare 
măsură lipsa de investiţii în drumuri şi în alte diverse facilităţi pentru populaţie, în timp ce 
funcţionarii corupţi luau de la ţărani până şi ultimul ban. Deşi politicenii români din toate 
partidele negau acest lucru, mulţi ţărani şi proletari din aceste două provincii erau gata să-i 
primească pe sovietici ca salvatori şi eliberatori (Prost 2006, p. 211; Waldeck 2006, p. 81). 
310 Ştiindu-se faptul că evreii erau elemente active în cadrul economiei româneşti, la prima 
vedere este greu de înţeles cum aceştia au putut fi atraşi de ideologia comunistă. Explicaţia 
este însă oarecum simplă. Descurajaţi de ordonanţele tot mai antisemite, micii 
întreprinzători evrei din oraşe au abandonat orice formă de patriotism faţă de România, 
fiind în acelaşi timp convinşi că nu vor avea nimic de pierdut, ba chiar de câştigat, dacă vor 
fi adepţii flamurii roşii. Nu trebuie omis faptul că propaganda comunistă s-a priceput cum 
nu se poate mai bine să exploateze atât nemulţumirile ţăranilor, cât şi disperarea evreilor 
(Waldeck 2006, p. 81-82). 
311 Buzatu 2003, p. 107. 
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După pierderile suferite în favoarea Uniunii Sovietice, România nu a 
mai precupeţit niciun efort pentru a câştiga favorurile lui Hitler, captarea 
bunăvoinţei germanilor în ceasul al doisprezecelea fiind de fapt o încercare 
disperată de a preîntâmpina şi alte pierderi teritoriale care se profilau deja. 
La 1 iulie, fără ca măcar britanicii să fie anunţaţi, România a renunţat la 
garanţiile primite în aprilie 1939, iar la 4 iulie s-a format un guvern 
filogerman condus de Ion Gigurtu, cu Mihail Manoilescu la Afacerile Străine 
şi Horia Sima ca ministru al Culturii. Prezenţa conducătorului Mişcării 
Legionare în guvern nu poate fi interpretată altfel decât ca o dorinţă a 
regelui Carol al II-lea de a întări ideea că România se aliniase total la politica 
Axei. Pentru a fi mai convingător, noul guvern a retras România din Liga 
Naţiunilor, la 11 iulie, pentru ca mai apoi să proclame aderarea statului 
român la noua ordine instaurată în Europa de Germania celui de-al Treilea 
Reich. 

În zadar Carol i-a solicitat lui Hitler acordarea unor garanţii pentru 
frontierele româneşti aşa cum erau ele după pierderea Basarabiei şi a 
Bucovinei de Nord. Rezolvarea litigiilor teritoriale cu Ungaria şi Bulgaria era 
pusă ca o condiţie sine qua non de către germani, după care ar fi venit şi mult 
dorita garantare a integrităţii teritoriale a României. În aceste condiţii, 
guvernul de la Bucureşti a fost silit să înceapă negocierile cu ungurii mai 
întâi, iar mai apoi şi cu bulgarii. 

Tratativele cu Ungaria au fost purtate la Turnu Severin, între 16 şi 24 
august, iar cele cu bulgarii la Craiova, începute la 19 august şi finalizate la 7 
septembrie312. Dacă în privinţa retrocedării Cadrilaterului lucrurile au fost 
mai simple, negocierile româno-maghiare de la Turnu Severin nu au dus la 
niciun rezultat, întrucât între ceea ce ofereau românii şi ceea ce cereau 
ungurii era o diferenţă uriaşă, astfel încât baza pentru negocieri era practic 
nulă313. În plus, liderii politici maghiari erau convinşi că armata germană nu 

                                                 
312 Semnarea tratatului de la Craiova, din 7 septembrie 1940, atunci când conducător al 
statului devenise generalul Antonescu, a fost o simplă formalitate, pentru că, de fapt, 
cedarea Cadrilaterului s-a făcut la Viena, în noaptea de 29 spre 30 august. Mihail 
Manoilescu, ministrul Afacerilor Străine ale României, „în sensul hotărârii Führer-ului şi a 
Ducelui”, a semnat în respectiva noapte două scrisori, una către Ribbentrop, iar cealaltă 
către Ciano, prin care era recunoscută atât pierderea celei mai mari părţi a Ardealului, cât şi 
a Dobrogei de Sud (Manoilescu 1991, p. 182). 
313 Delegaţia maghiară dorea realizarea unei substanţiale modificări la frontiera Ungariei cu 
România, în urma căreia ar fi fost retrocedată întreaga Transilvanie de la nord de Mureş, cu 
o suprafaţă de 68 000 km2, aici urmând a fi incluse şi oraşele Alba Iulia şi Braşov. După ce 
această cedare teritorială ar fi avut loc, urma să se facă un schimb de populaţie între cele 
două ţări. Delegaţia română pornea de la ideea schimbului de populaţie, prin care s-ar fi 
creat „o Românie fără unguri şi o Ungarie fără români”. Ideea românilor era aceea de a 
muta toţi ungurii din România în zona Carei - Satu Mare, după care aceşti maghiari urmau a 
fi alipiţi la Ungaria, ei urmând a fi despărţiţi de regatul român printr-un corectiv al graniţei 
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poate fi învinsă, iar războiul era foarte aproape de a lua sfârşit, la care se 
adăuga şi faptul că România renunţase la garanţia britanică, astfel că o 
intervenţie a insularilor era categoric exclusă314. 

Germania avea însă nevoie de o soluţionare rapidă a litigiilor 
teritoriale atât pentru menţinerea liniştii în sud-estul Europei, cât şi pentru a 
nu pune în pericol zona petroliferă din Valea Prahovei - vitală pentru 
campaniile militare viitoare, ceea ce a determinat-o să acţioneze fără 
întârziere. Dacă voia să menţină ambele state în orbită germană, Hitler 
trebuia să satisfacă într-o oarecare măsură Ungaria, dar nici să nu 
nemulţumească profund România. În plus, Führer-ul avea nevoie de întregul 
potenţial militar şi economic al celor două ţări din Europa Central-
Răsăriteană pentru viitoarea campanie din est, încât nu-şi putea permite să 
se ajungă la un conflict româno-maghiar. Ca atare, intervenţia germanilor în 
disputa teritorială dintre România şi Ungaria a fost promptă315, Adolf Hitler 
adoptând, aşa cum era de aşteptat, o soluţie de mijloc316, chiar dacă pentru 
români ea a constituit un veritabil şoc. 

În dimineaţa zilei de 30 august, miniştrii de Externe german şi italian 
au comunicat decizia lor delegaţiilor română şi maghiară, fără a avea loc 
niciun fel de tratative. Ungurii, care aflaseră că hotărârea le este favorabilă, 
au acceptat pe loc, dar partea română a trebuit să primească acordul lui 
Carol al II-lea şi al Consiliului de Coroană, consiliu ce a fost convocat în 
noaptea de 29/30 august, la Bucureşti. Existând precedentul cedării în faţa 
Uniunii Sovietice, din luna iunie, şi fiind în situaţia de a fi atacată 
concomitent de sovietici317, unguri şi bulgari, România a acceptat soluţia 

                                                                                                                        
de vest. După calculele specialiştilor de la Bucureşti, teritoriul cedat Ungariei nu ar fi 
depăşit nicicum 7 000 km2 (ibidem, p. 153, 158). 
314 Juhász 1979, p. 172-173. 
315 La acea vreme Hitler încă lua în calcul o invazie a Angliei, iar Germania depindea de 
petrolul românesc pentru îndeplinirea acestui scop. În plus, la sfârşitul lunii iulie a anului 
1940 se luase deja decizia de a ataca Uniunea Sovietică, Führer-ul trasând planul de invazie a 
URSS. Ca atare, în vederea desfăşurării forţelor lor militare, germanii aveau nevoie atât de 
asigurarea flancului sudic, cât şi de utilizarea căilor ferate maghiare, ceea ce presupunea 
satisfacerea măcar în parte a cererilor revizioniste ale Ungariei (ibidem, p. 173-174). 
316 Prin dictatul de la Viena, România a pierdut un teritoriu cu o suprafaţă de 43 492 km2, în 
care erau 2 667 007 locuitori, din care 50,10% români. Câştigul teritorial al Ungariei era însă 
sub limita programului său minimal, de 50 000 km2, ceea ce explică nemulţumirea multor 
membri ai guvernului maghiar, printre ei numărându-se şi primul-ministru Pál Teleki, care 
s-a întors din Viena „zdrobit sufleteşte”, aşa cum a afirmat Hóman Bálint, ministrul 
Învăţământului (Constantiniu 2008, p. 368). 
317 Cu toate că URSS primise Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, incidentele la 
noua frontieră româno-sovietică au continuat, Armata Roşie dând semne foarte clare că va 
trece şi Prutul. Presiunea sovietică asupra graniţei estice a României a continuat să se 
exercite până în 12-13 septembrie, atunci când sovieticii au abandonat planurile lor de 
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propusă de germano-italieni, pierzând astfel în favoarea Ungariei cea mai 
mare parte a Transilvaniei, la care se adăuga şi Cadrilaterul, ce urma să fie 
atribuit Bulgariei. Singurul aspect pozitiv pentru guvernul de la Bucureşti a 
fost faptul că delegaţia română s-a întors cu o garantare germană şi italiană 
erga omnes a integrităţii teritoriale a României, dar care era valabilă pentru 
teritoriul statului român aşa cum rezulta el în urma cedărilor teritoriale. 
Pierderile din luna august, adăugate la cele din iunie, însumau aproape 100 
000 km2 şi peste 6 milioane de locuitori, ceea ce a constituit un dezastru 
pentru români. 

Contrar tendinţei care există în istoriografia românească, de a deplasa 
în exterior responsabilitatea prăbuşirii României Mari, prin prezentarea 
conjuncturii internaţionale nefavorabile sau prin afirmarea faptului că nu se 
întrezărea niciun ajutor din partea nimănui, Florin Constantiniu are meritul 
de a plasa vina în interiorul ţării, citând din însemnările lui Ion Fodoreanu, 
un contemporan al acelor vremuri şi profesor la Turda: 

„Neamul românesc este sfârtecat de vecinii duşmani. […] Totuşi nimeni nu 
mişcă, nimeni nu protestează, noi singuri ne zbatem. De ce această izolare şi 
această muţenie în jurul nostru? Nu din cauza împrejurărilor externe. Ci 
pentru că suntem nevrednici, pentru că ne merităm soarta, pentru că nu 
merităm nicio consideraţie din partea niciunui mare popor, pentru că 
suntem vinovaţi cu toţii, până la ultimul, de nenorocirile noastre. Care este 
vina noastră? Este de căutat în chiar concepţia noastră de viaţă. Scopul vieţii 
noastre era[u] huzureala, luxul, trândăvia, destrăbălarea. Cărările vieţii 
noastre erau chiulul, şmecheria, învârteala, favoritismul, nepotismul, furtul. 
Am fost narcotizaţi, prin şcoală şi propagandă naţională, cu idei prea 
frumoase despre virtuţile neamului nostru, pe care le-am luat de bune şi 
adevărate, le-am pus la căpătâiu, le-am atârnat la butonieră sau la pălărie, le-
am fluturat în vânt cu ocazia sărbătorilor naţionale, dar am continuat să 
trăim şi să fim cu totul altfel decât ne afişăm. Şi într-o zi minciuna în care am 
trăit s-a răzbunat, iluziile s-au prăbuşit şi noi am rămas atâta cât eram, aşa 
cum meritam: nişte nemernici, uitaţi în voia soartei”318. 

Privind retrospectiv evenimentele din vara anului 1940, acum se poate 
spune cu certitudine că momentul-cheie al acestora a fost fără îndoială 
reprezentat de ultimatumul sovietic. Acceptând aceste cereri, în nişte 
condiţii absolut umilitoare, România nu a făcut altceva decât să-şi arate 
vulnerabilitatea, creând totodată un precedent periculos pentru alte cedări 
teritoriale care se prefigurau deja: Transilvania şi Dobrogea de Sud în 
favoarea Ungariei şi, respectiv, a Bulgariei. Izolarea politico-diplomatică a 
României a fost argumentul principal invocat de oamenii politici ai acelor 

                                                                                                                        
invazie datorită acordării garantării germane pentru teritoriul românesc (Hillgruber 1994, p. 
128). 
318 Constantiniu 2008, p. 370. 
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vremuri, dar şi a unor numeroşi istorici care au scris ulterior despre această 
perioadă319, la care s-a adăugat concepţia potrivit căreia armata română nu 
era capabilă să se opună cu succes unei invazii militare sovietice320. De 
asemenea, mai trebuie menţionată şi miopia clasei politice româneşti care nu 
a realizat cât de important era petrolul românesc pentru campaniile militare 
ale celui de-al Treilea Reich. În condiţiile în care România ar fi optat pentru 
rezistenţă şi nu pentru cedare, cu siguranţă că Germania nu ar fi permis 
trecerea Prutului de către Armata Roşie, deoarece, menţinerea unui stat 
român, dar şi protejarea Văii Prahovei erau vitale pentru interesele germane. 
Nu în ultimul rând trebuie spus că s-a dovedit a fi dezonorantă abandonarea 
fără luptă a unei treimi din teritoriul naţional, în condiţiile în care în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial Finlanda a câştigat admiraţia întregii lumi 
prin rezistenţa pe care a opus-o Uniunii Sovietice, fără a primi vreun ajutor, 
iar Marea Britanie a luptat pentru mai bine de un an singură împotriva 
Germaniei şi Italiei. 

Întrucât condusese ţara de unul singur, domnia lui Carol al II-lea nu 
putea supravieţui acestor pierderi teritoriale. Manifestaţiile din Bucureşti, 
precum şi încercarea Gărzii de Fier de a-l detrona, din seara zilei de 3 
septembrie, l-au convins pe suveran să recurgă la o soluţie pe care nu o 
agrea: încredinţarea mandatului de a forma un nou guvern incoruptibilului 
Ion Antonescu321. 

                                                 
319 Vezi Dobrinescu 1990; Moisuc 1991; Muşat 1992; Muşat et alii 1992; Şişcanu 1992; 
Scurtu, Hlihor 1994; Dobrinescu, Constantin 1995; Kiriţescu 1995; Şişcanu 1995. 
320 Deşi este aproape în mod unanim recunoscut faptul că din istorie se pot trage 
învăţăminte, pentru a nu mai fi repetate greşeli, armata română nu a învăţat nimic din lecţia 
Primului Război Mondial, atunci când, după doi ani de neutralitate, a intrat în conflict total 
nepregătită. Situaţia s-a repetat întocmai şi în cea de-a doua conflagraţie mondială. În ciuda 
pregătirilor militare ce au început încă din primăvara anului 1938, în iunie 1940 s-a 
constatat că ea nu este capabilă de o campanie militară serioasă, generalii români 
pronunţându-se pentru acceptarea ultimatumului sovietic (n.a.). 
321 Într-o discuţie pe care R. G. Waldeck a avut-o la Bucureşti cu doi foşti miniştri, în vara 
anului 1940, aceştia din urmă i-au descris ziaristei americane corupţia clasei politice 
româneşti, din care doar două nume importante făceau o notă discordantă, unul din ele 
fiind al generalului Antonescu. „Sub tutela fostelor Excelenţe, am început să iau contact cu 
scena bucureşteană. Am aflat care ministru din guvern era încurcat cu care doamnă, care 
era « specialitatea » cutărui ministru din cabinet şi care era preţul cutărei cucoane. Că fiecare 
doamnă avea un preţ era de la sine de înţeles pentru răutăcioşii bătrâni, însă ei o considerau 
o « doamnă » numai de la 20 000 de lei în sus. Acelaşi lucru era şi cu oamenii politici: şi ei 
aveau un preţ, iar dacă preţul era destul de ridicat, puteau fi consideraţi bărbaţi de stat. Erau 
totuşi excepţii printre bărbaţii de stat. Fostele Excelenţe mi-au vorbit despre doi dintre ei 
care nu primeau bani. Unul era Iuliu Maniu, şeful fostului Partid Ţărănesc, care a fost în 
opoziţie timp de peste zece ani. Celălalt era generalul Ion Antonescu, fost cândva ministru 
de Război şi care, cu toate că nu era el însuşi gardist, fusese prieten cu Codreanu. Era vădit 
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„[…] regele, cuprins de teamă, şi-a ieşit din minţi. De cine să se agaţe? 
Guvernul lui nu mai avea nicio autoritate, parlamentul lui nu exprima voinţa 
naţiunii şi nu-i putea da sprijinul de care ar fi avut nevoie. Un singur om - 
aşa i se părea - putea face faţă situaţiei: generalul Ion Antonescu”322. 

Prin desemnarea acestui competent militar ca noul preşedinte al 
Consiliului de Miniştri, regele şi-a numit de fapt propriul său călău, deoarece 
Antonescu a solicitat primirea puterilor depline în conducerea statului la 5 
septembrie, pentru ca mai apoi să ceară abdicarea lui Carol al II-lea. În 
dimineaţa zilei de 6 septembrie, Carol a semnat un act prin care a transferat 
puterea principelui moştenitor Mihai323, lăsându-l pe Antonescu stăpân peste 
ţară. 

Noul guvern, format la 4 septembrie, s-a bucurat doar de sprijinul 
Mişcării Legionare, deoarece nici Partidul Naţional-Ţărănesc şi nici Partidul 
Naţional Liberal nu doreau să-şi asocieze numele cu un regim dictatorial în 
care orientarea politicii externe era în mod exclusiv către Axă, membrii celor 
două partide crezând în continuare în victoria finală a Marii Britanii. Deşi 
cunoscut ca anglofil şi francofil, Ion Antonescu a impus o orientare 
progermană, el fiind acela care, la 23 noiembrie 1940, a semnat la Berlin 
aderarea oficială a României la Pactul Tripartit324. 

Intrarea în tabăra Axei punea capăt oscilaţiilor politicii externe 
româneşti, liderii politici de la Bucureşti pronunţându-se pentru alăturarea la 
Germania, întrucât aceasta era în 1940 singura putere capabilă să protejeze 
teritoriul românesc de o nouă agresiune sovietică. Totodată, printr-o strânsă 
colaborare economică şi militară cu Reich-ul, guvernul român, în frunte cu 
Ion Antonescu, urmărea câştigarea bunăvoinţei lui Hitler în vederea anulării 
prevederilor Dictatului de la Viena. Astfel, datorită situaţiei ce exista în 
Europa la acea vreme, din oportunism, dar şi din necesitate, România a 
ajuns în tabăra germană, deşi aproape în toată perioada interbelică ea a avut 

                                                                                                                        
că Excelenţele găseau că aceşti doi incoruptibili erau destul de enervanţi” (Waldeck 2006, p. 
35). 
322 Prost 2006, p. 212. 
323 Aşa cum au subliniat deja mulţi autori, la sugestia lui Ernest Urdăreanu, regele Carol al 
II-lea nu a utilizat cuvântul „abdicare”, ceea ce-i lăsa şansa de reveni pe tron. Cu siguranţă 
că a tras învăţămintele de rigoare din abdicarea pe care o făcuse în decembrie 1925, el de 
data aceasta scriind doar o proclamaţie prin care trecea puterea principelui Mihai, cerând 
totodată ţării să-i dea întregul sprijin. „N-am făcut decât o delegaţie, fără a abdica în mod 
formal” (Carol al II-lea 1996, p. 257). 
324 Conform prevederilor acestui pact, România nu avea nicio influenţă asupra deciziilor 
care se luau în consiliile celor Trei Mari, ea având dreptul să participe doar la acele 
deliberări care erau vitale pentru interesele româneşti. Prin aderarea la Pactul Tripartit, 
guvernul naţional-legionar de la Bucureşti recunoştea în mod oficial dominaţia atât a 
Germaniei şi Italiei asupra Europei, cât şi a Japoniei asupra Asiei de Sud-Est (Waldeck 
2006, p. 224). 
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un puternic ataşament faţă de cele două mari puteri democratice din vestul 
Europei, Franţa şi Marea Britanie. În 1944, atunci când era deja clar că 
Germania va pierde războiul, România a inversat din nou taberele, ajungând 
de data asta aliata Uniunii Sovietice, redobândirea întregii Transilvanii, dar şi 
dorinţa de a scăpa de „tăvălugul sovietic” fiind principalele motive ale 
acestei alegeri. 
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RELAŢII POLITICE 

 
 
Vizita oficială a regelui Carol al II-lea în Marea Britanie (15-18 
noiembrie 1938) 
 

Conferinţa de la München, prin care Cehoslovacia a pierdut regiunea 
sudetă în favoarea Germaniei, a pus statele din Europa Central-Răsăriteană 
în faţa unei situaţii cu totul neaşteptate care a luat prin surprindere 
diplomaţiile acestor ţări. Astfel, se poate afirma că o nouă epocă în cadrul 
relaţiilor internaţionale începuse, în care Versailles-ul, sistemul comun de 
securitate creat în 1919, „era nu numai mort, ci şi înmormântat”1. Un 
directorat al celor patru mari puteri europene urma să-i ia locul, în care 
Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia aveau să ia deciziile cele mai 
importante în legătură cu menţinerea păcii în Europa. Pe lângă constituirea 
de facto a directoratului mai sus amintit, acordul din capitala Bavariei a mai 
demonstrat totodată că frontierele, aşa cum fuseseră ele trasate în cadrul 
Conferinţei de Pace de la Paris din 1919-1920, nu erau bătute în cuie, ci din 
contră, erau rectificabile. 

Toate aceste importante schimbări din planul relaţiilor internaţionale, 
survenite pe fondul unei ascensiuni viguroase a Germaniei, ce s-a 
materializat prin al său Drang nach Osten, l-au determinat pe regele Carol al 
II-lea ca în toamna anului 1938 să nu mai amâne nicicum turneul său 
diplomatic în capitalele Marii Britanii, Franţei şi Belgiei. După câteva zile de 
euforie cauzate de aflarea deciziei veştii că războiul a fost evitat, românii şi-
au dat seama de importanţa pe care o avea Cehoslovacia în calea 
expansionismului german către sud-est, precum şi de rolul industriei cehe în 
cadrul programului de înarmare a armatei române2. Încorporarea economiei 
cehoslovace în cea a Reich-ului a determinat transformarea Germaniei în 
principalul furnizor de armament al României, precum şi în principalul 
investitor din industriile textilă, metalurgică, chimică, la care putea fi adăugat 
şi sistemul bancar 3. 

Fiind bazată pe Mica Înţelegere, pe Înţelegerea Balcanică, precum şi 
pe alianţa cu Polonia pentru a contracara ameninţările Ungariei, Bulgariei şi 
Uniunii Sovietice, politica externă promovată la Bucureşti începea a se nărui, 
întrucât Cehoslovacia se dovedea a fi fost esenţială pentru rezistenţa în faţa 
presiunii exercitate de cele trei state revizioniste, vecine cu România. Decizia 

                                                 
1 Taylor 1999, p. 149. 
2 Prost 2006, p. 181. 
3 Haynes 2003, p. 61. 
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luată la München a distrus unitatea Micii Înţelegeri, a provocat tensiune în 
relaţiile româno-poloneze ca urmare a eforturilor făcute de Polonia, chiar 
dacă eşuate, de a obţine o graniţă comună cu Ungaria, precum şi de 
programul de înarmare a Bulgariei4 care îi permitea acesteia să solicite într-
un viitor nu prea îndepărtat retrocedarea Cadrilaterului5. În plus, statutul de 
satelit al Franţei pe care România l-a păstrat în relaţiile internaţionale până 
pe la mijlocul deceniului patru al secolului XX, o făcea să ducă acum o 
politică prudentă prin care încerca să temporizeze nemulţumirile statelor 
revizioniste, fiind promovată aşa-numita neutralitate neoficială sau politica 
de echilibru între marile puteri. 

Aşa cum funcţionarii Foreign Office-ului intuiseră cu mai bine de două 
săptămâni înainte ca vizita să aibă loc, scopul principal al călătoriei şefului 
statului român la Londra era acela de a afla măsura în care guvernul britanic 
era dispus să susţină o intensificare a schimburilor economice dintre Marea 
Britanie şi România, precum şi acordarea unor împrumuturi necesare pentru 
înarmare şi dezvoltare economică, la care se putea adăuga chiar garantarea 
frontierelor6. De asemenea, probabil că regele român a luat în calcul şi faptul 
că englezii erau interesaţi „să asigure sprijinirea României în scopul apărării 
căilor ce duceau către regiunile de un interes vital pentru Imperiul Britanic, 
ce erau accesibile prin Dunărea de Jos şi Marea Neagră”7. 

Nu numai partea română era interesată ca această vizită să aibă loc, 
deoarece şi britanicii, la rândul lor, şi-au dat seama că Anschluss-ul făcuse să 
crească influenţa germană în sud-estul Europei, iar pentru perioada imediat 
următoare se prevedea că aceasta va atinge cote alarmante, astfel încât 
Marea Britanie era obligată să acţioneze pentru a oferi statelor din această 
parte a Europei un alt point d’appui decât cel oferit de Berlin8. Southern 
Department9 din cadrul Foreign Office-ului, prin recomandările sale, a contribuit 
din plin la realizarea acestei vizite, pentru că aşa cum se sublinia într-un 
raport întocmit de membrii săi, dacă reinvitarea regelui Carol al II-lea ar fi 
întârziat, atunci situaţia României faţă de Germania s-ar fi deteriorat şi mai 
mult, mai ales că alipirea Austriei la cel de-al Treilea Reich a generat 

                                                 
4 În cadrul Înţelegerii de la Salonic, din 31 iulie 1938, s-a stabilit, printre altele, dreptul 
Bulgariei de a se reînarma (n.a.). 
5 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 22446/1938, f. 140-141. Memorandum 
întocmit de Hoyer Millar, funcţionar în cadrul Foreign Office-ului, pentru a fi trimis la 
Buckingham Palace, precum şi la 10 Downing Street, în care era prezentată situaţia internă şi cea 
externă a României în preajma vizitei regelui Carol al II-lea la Londra. 
6 Ibidem, f. 32-33. Memorandum întocmit de E. M. B. Ingram, în 31 octombrie 1938. 
7 Gardner 1939, p. 296. Apud Funderburk 1983, p. 83. 
8 Ibidem, dosar nr. 22445/1938, f. 180. 
9 Conform organizării departamentelor Foreign Office-ului, toate problemele legate de 
România intrau în competenţa Departamentului Sudic (n.a.). 
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românilor mai mult frică faţă de germani, decât dorinţa de coopera cu 
aceştia10. Ca o consecinţă a acestei situaţii, încă din vara anului 1938, 
guvernul britanic realizase paşi importanţi în constituirea unui comitet 
interdepartamental care să contracareze influenţa germană în partea estică a 
continentului european, ba chiar să contribuie la crearea unui leadership 
britanic în regiunea mai înainte amintită11. 

Vizita oficială pe care Carol al II-lea a întreprins-o între 15 şi 18 
noiembrie 1938 la Londra, ca invitat al regelui George al VI-lea12 al Marii 
Britanii, a fost pregătită în cele mai mici detalii încă din primele zile din 
octombrie, această activitate continuând până în ajunul plecării. După un 
intens schimb de telegrame realizat prin canalele diplomatice ce existau între 
cele două ţări, la 21 octombrie s-a anunţat în mod public că suveranul 
român va fi oaspetele regelui englez, această informaţie fiind ulterior dată 
presei şi opiniei publice atât printr-un comunicat emis de la Buckingham 
Palace, cât şi printr-unul dat de Casa Regală de la Bucureşti13. Suita regelui 
Carol al II-lea a fost formată din Nicolae Petrescu-Comnen, Ernest 
Urdăreanu, Ioan V. Stârcea, mareşalul Constantin Flondor, generalul 
Gheorghe Mihail, colonelul Constantin Filitti, colonelul Mihail Mihăilescu, 

                                                 
10 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 22445/1938, f. 180-181. 
11 Ibidem. 
12 George al VI-lea (Albert Frederick Arthur George). S-a născut la Sandringham, Norfolk, 
la 14 decembrie 1895, atunci când încă mai era regină străbunica sa, Victoria. Fiu al 
viitorului rege George al V-lea, precum şi al soţiei acestuia, Mary, era al doilea la 
succesiunea tronului, după fratele său mai mare, Edward. Poreclit „Bertie”, s-a dovedit a fi 
un copil bolnăvicios, fiind totodată şi bâlbâit. A studiat la colegiile navale din Osborne şi 
Dartmouth, dar nu a fost un student prea silitor, preferând practicarea diferitelor sporturi, 
în special a cricketului. Încă de la începutul Primului Război Mondial s-a înrolat ca aspirant 
în Royal Navy, participând la Bătălia de la Jutlanda, din 1916. Ulterior, a devenit pilot în nou-
înfiinţatele Royal Army Flying Corps, mai târziu denumite Royal Air Force. În anul 1920 a 
primit titulatura de Duke of York, iar trei ani mai târziu s-a căsătorit cu lady Elizabeth 
Bowes-Lyon, având cu aceasta două fiice. A fost un familist convins, fiind totodată 
pasionat de grădinărit. Criza dinastică din anul 1936 a început cu moartea tatălui său, regele 
George al V-lea, şi s-a terminat cu accederea sa la tron sub numele de George al VI-lea. 
Pentru o persoană timidă căreia nu-i plăceau discursurile publice, acest eveniment a 
constituit un şoc profund pe care la început l-a trecut cu greu. În timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial a efectuat multe vizite în linia întâi a frontului, refuzând să părăsească 
Londra, în ciuda faptului că aceasta era intens bombardată de aviaţia germană. A înfiinţat 
distincţiile „George Cross” şi „George Medal” pentru a recompensa curajul civililor. A 
murit în somn, la 6 februarie 1952, fiind înmormântat la St George’s Chapel, la Windsor 
(Palmowsky 2005, vol. I, p. 352; Cheshire 2007, p. 179-180). 
13 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 22446/1938, f. 20. Comunicat trimis de la 
Buckingham Palace către Sir Alexander Cadogan, funcţionar în cadrul Foreign Office-ului, în 21 
octombrie 1938; Universul, din 23 octombrie 1938. 
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maiorul Ilie Radu, Constantin Cesianu şi, nu în ultimul rând, principele 
moştenitor Mihai14, unicul fiu al regelui15. 

Prima parte a deplasării a fost realizată cu trenul regal care a plecat din 
Bucureşti, la 13 noiembrie, ajungând două zile mai târziu în portul francez 
Boulogne, de unde întreaga suită a fost îmbarcată pe distrugătorul britanic 
„Sikh”, cu ajutorul căruia s-a efectuat traversarea Canalului Mânecii16. La 
părăsirea apelor teritoriale franceze acestui distrugător i s-au adăugat alte 
două, cu rol de escortă, până la intrarea în portul Dover, unde oaspeţii 
români au fost întâmpinaţi cu salve de tun, precum şi cu intonarea imnului 
României17. Îndată ce vasul a acostat, ducele de Kent, împreună cu Vasile 
Grigorcea, ministrul plenipotenţiar român din capitala britanică, au urcat la 
bord, urând bun venit întregii delegaţii în numele suveranului britanic18. Un 
tren special a asigurat transportul până la Gara Victoria, acolo unde aştepta 
însuşi regele George al VI-lea, însoţit de Neville Chamberlain, primul-
ministru, de lordul Halifax, ministrul de Externe, precum şi de alţi înalţi 
demnitari19. Escortaţi fiind de renumitele Horse Guards20, cei doi regi, 
împreună cu suitele lor, s-au îndreptat apoi către Buckingham Palace, reşedinţa 
rezervată delegaţiei române pe toată durata şederii în Londra21. 

Încă din după-amiaza zilei de 15 noiembrie, regele României a primit 
la St James Palace mesajul de întâmpinare pe care l-a rostit primarul din City of 
Westminster22, acesta fiind însoţit de aldermenii23, precum şi de consilierii 

                                                 
14 În privinţa titulaturii utilizate atunci când s-au referit la principele Mihai, funcţionarii de 
la Buckingham Palace, precum şi cei de la Foreign Office, după ce au consultat şi membrii 
Legaţiei Marii Britanii de la Bucureşti, au optat pentru aceea de prinţ moştenitor, în original 
the Crown Prince, în detrimentul celei de „Mare Voievod de Alba Iulia”, întrucât cea de-a 
doua versiune nu avea niciun înţeles pentru publicul britanic (TNA, fond Foreign Office 371 
Romania, dosar nr. 22446/1938, f. 14. Telegramă trimisă de Sir Alexander Hardinge către 
Sir Orme Sargent, în 15 octombrie 1938). 
15 Paşcalău 2001, p. 125. 
16 ANRDANIC, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 13/1938, f. 1. 
17 Georgescu 1939, p. 34-51. Apud Paşcalău 2001, p. 126. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Gărzile din Cavaleria Regală îşi au sediul în Whitehall Street. Ceremonialul de schimbare a 
gărzii ce are loc din oră în oră, în intervalul 10-16, reprezintă una din atracţiile Londrei. 
Clădirea este uşor de identificat datorită prezenţei celor doi soldaţi care stau nemişcaţi pe 
cal până la următoarea schimbare a gărzii (Anghelescu Irimia 1999, p. 95-96). 
21 Frontul, din 26 noiembrie 1938. 
22 City of Westminster este un burg din interiorul Greater London, fiind situat pe malul nordic al 
Tamisei. Iniţial, Westminster a fost o insulă ce era înconjurată de mlaştinile fluviului. O 
comunitate de călugări s-a stabilit aici în anul 785, iar Edward Confesorul, care a domnit 
între anii 1042 şi 1066, a construit o biserică, cunoscută mai târziu ca Westminster Abbey. Tot 
aici, între 1840 şi 1867, a fost construită clădirea parlamentului, cu al său turn cu ceas - Big 
Ben-ul - al cărui clopot cântăreşte 13 tone. În interiorul acestui oraş întărit se află şi Trafalgar 
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oraşului. Cu acest prilej s-a menţionat legătura directă de rudenie ce exista 
între cele două case regale, britanică şi română, prin intermediul reginei 
Maria a României, Carol al II-lea fiind prezentat nu ca un străin ce vizitează 
Anglia, ci ca un văr de sânge al monarhului englez24. În seara aceleiaşi zile a 
avut loc un dineu de gală la Buckingham Palace, la care au participat 140 de 
persoane, aici subliniindu-se încă o dată legăturile de rudenie dintre cei doi 
regi, dar şi relaţiile cordiale ce au existat dintotdeauna între cele două 
popoare, britanic şi român25. În dimineaţa zilei următoare, Carol al II-lea a 
luat dejunul la Guildhall26, acolo unde Lordul Primar al Londrei27 a fost 
amfitrionul oaspeţilor români28. Momente festive au mai fost organizate la 
sediul Legaţiei Române din Londra, dar şi la Foreign Office, tonul discursurilor 
fiind de fiecare dată foarte cald, subliniindu-se colaborările ce au existat în 
trecut între cele două dinastii domnitoare din Marea Britanie şi România, 
sau dintre cele două state29. 

Aceste evenimente festive, cu caracter protocolar, arătau fără îndoială 
faptul că receptarea României în Marea Britanie era pozitivă, pentru că aşa 
cum se ştie şi astăzi, o vizită oficială a unui şef de stat în alt stat nu este 
deloc întâmplătoare, aceasta având profunde consecinţe în planurile politic, 
economic, dar şi cultural. Carol al II-lea, care era de mult timp nerăbdător să 
viziteze Marea Britanie, nu putea fi decât extrem de mulţumit faţă de această 

                                                                                                                        
Square, precum şi mai multe străzi pe care se află diferite clădiri cu caracter guvernamental, 
cum ar fi the Horse Guards, New Scotland Yard, dar şi clădirea de la 10 Downing Street, acolo 
unde este situată reşedinţa oficială a primului-ministru britanic. Are o suprafaţă de 8 mile 
pătrate, ceea ce este echivalent cu aproximativ 22 km2 (Encyclopædia Britannica 1994, vol. 12, 
p. 606). 
23 Alderman-ul este membru într-un organ legislativ municipal în Anglia sau în Statele Unite. 
În Anglia timpurie existau până la 11 categorii de aldermeni. Conţii, guvernatorii de comitate 
sau alte personalităţi primeau acest titlu, pentru ca mai apoi să fie folosit pentru a desemna 
judecătorul-şef al unui comitat sau al mai multor comitate. Până în 1972 consiliile 
comitatelor din Anglia au avut două tipuri de membri: consilieri şi aldermeni, după care 
funcţia de alderman a fost desfiinţată în tot cuprinsul ţării, excepţie făcând City of London, 
cartierul financiar al capitalei britanice (ibidem, vol. 1, p. 231). 
24 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presă Externă, dosar nr. 942/1937-
1939, f. 29-30. 
25 Ibidem, f. 33-34. 
26 Guildhall este sediul primăriei londoneze, reconstruit în anul 1788 pe fundaţiile unei 
clădiri din 1411 (Anghelescu Irimia 1999, p. 51). 
27 The Lord Mayor este persoana aleasă anual de către membrii consiliului unui oraş din 
Anglia, cu scopul de a i se încredinţa conducerea acestuia. Cu siguranţă, cea mai importantă 
demnitate din această categorie este cea de Lord Primar al Londrei. După alegerea lui, în a 
doua sâmbătă din noiembrie, este organizată o ceremonie specială, the Lord Mayor’s Show, în 
care, noul lord primar se îndreaptă într-o caleaşcă aurită către the Royal Courts of Justice 
(ibidem). 
28 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 22446/1938, f. 42. 
29 Paşcalău 2001, p. 128; TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 22446/1938, f. 35. 
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primire efectuată cu toate onorurile, de tonul prietenos al discursurilor 
înalţilor demnitari britanici şi, nu în ultimul rând, al suveranului de la 
Londra, dar regele român avea obiective mult mai concrete pe care dorea să 
le îndeplinească. Ele erau reprezentate de obţinerea de anumite garanţii din 
partea britanicilor privind independenţa României, mai ales în domeniul 
economic, pentru că aşa cum se ştie, puterea economică atrage de la sine şi 
pe cea politică. 

Carol al II-lea a purtat discuţii atât cu primul-ministru Neville 
Chamberlain, cât şi cu ministrul de Externe, vicontele Edward Halifax, 
rezultatele fiind însă destul de modeste. Problema acordării unui credit 
britanic în favoarea României pentru a se achiziţiona material de război 
produs în Anglia a rămas nedecisă, iar în domeniul economic, britanicii, fără 
a se dezangaja complet, au răspuns că li se pare firesc ca Germania să ocupe 
o poziţie preponderentă în partea sud-estică a Europei30. Asta nu însemna că 
Marea Britanie nu era interesată să facă schimburi comerciale cu România, 
dar deocamdată se mulţumea cu poziţia a doua în cadrul comerţului exterior 
al acestei ţări, oficialii de la Londra fiind totodată conştienţi şi de tradiţia 
existenţei unei excelente colaborări româno-germane pe plan economic, ce 
fusese însă întreruptă de Primul Război Mondial. În plan politic, din partea 
oficialilor britanici au fost date asigurări conform cărora, la München, nu a 
fost realizată nicio împărţire a Europei în sfere de interese, afirmându-se în 
acelaşi timp că toate zvonurile legate de o asemenea înţelegere erau false31. 

Ridicarea legaţiilor britanică şi franceză din Bucureşti la rangul de 
ambasade a reprezentat un alt deziderat al lui Carol al II-lea din timpul 
turneului său diplomatic, dar dorinţa sa a fost îndeplinită parţial, deoarece, 
doar francezii au realizat această schimbare de statut între 19 şi 21 
noiembrie. Încă din 1937, britanicii îşi propuseseră şi ei ridicarea în rang a 
misiunii diplomatice britanice din capitala României, dar decizia a fost 
amânată în mod succesiv32. Cu siguranţă, perioada imediat următoare 
Conferinţei de la München nu era propice pentru o astfel de decizie, Marea 
Britanie nedorind să ofenseze în mod inutil Germania, mai ales că echilibrul 
proaspăt instaurat se dovedea de pe atunci ca fiind foarte fragil. 

În paralel cu discuţiile avute de regele român au avut loc negocieri şi 
între Nicolae Petrescu-Comnen, ministrul de Externe român, şi omologul 
său britanic, lordul Halifax. În cadrul politicii economice de a nu abandona 
din punct de vedere economic sud-estul Europei în mâinile Germaniei, şeful 
Foreign Office-ului s-a angajat să supună experţilor problema intensificării 
schimburilor economice româno-britanice, fără a se crea însă impresia unei 

                                                 
30 Hillgruber 1994, p. 60. 
31 Ibidem. 
32 Funderburk 1983, p. 84. 
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„încercuiri” a celui de-al Treilea Reich33. Cerinţa exprimată de Halifax de a se 
reduce preţurile mărfurilor româneşti măcar la nivelul celor mondiale, ca o 
premisă a intensificării schimburilor bilaterale, era justificată, ştiindu-se 
faptul că britanicii aveau posibilitatea de a cumpăra grâu şi petrol din alte 
ţări cu sume mai mici de bani comparativ cu achiziţiile ce se puteau face în 
România34. Dacă totuşi se realizau aceste achiziţii, ele intrau în categoria 
„importurilor nenecesare”, iar rostul lor era doar acela de a priva Germania 
de resursele sale atât de importante. R. G. Waldeck, jurnalistă şi scriitoare 
evreică stabilită în Statele Unite, corespondentă în Bucureşti a 
săptămânalului Newsweek, a definit în vara anului 1940 cum nu se poate mai 
bine rolul diferit pe care îl avea România în strategiile politice şi economice 
ale Marii Britanii, pe de o parte, şi ale celui de-al Treilea Reich, de cealaltă 
parte: 

„Pentru Aliaţi şi pentru nazişti, această mică Românie era ţara cea mai 
importantă din Balcani şi ambii făceau tot ce le stătea în putinţă pentru a o 
atrage în orbita lor. Interesul naziştilor pentru România era pozitiv: ei 
urmăreau petrolul şi grânele; aveau nevoie de neutralitatea binevoitoare a 
României pentru că Dunărea trecea prin această ţară şi ei aveau nevoie de 
Dunăre pentru a-şi transporta mărfurile din Rusia şi din celelalte ţări 
balcanice. [...] Interesul Aliaţilor pentru România era tot atât de puternic, 
însă negativ: importând petrolul din America şi din Irak şi cerealele din 
Dominioane, ei nu aveau nevoie de petrolul şi de grânele româneşti, nu prea 
aveau nevoie de Dunăre şi nici nu aveau vreo şansă să aducă ei înşişi trupe în 
România. Dacă Aliaţii se străduiau să atragă România în orbita lor, era 
numai ca să-i împiedice pe nazişti să obţină petrolul şi grâul românesc, să-şi 
transporte mărfurile pe Dunăre şi, mai ales, să-şi desfăşoare trupele în 
România”35. 

În cele patru zile de şedere la Londra au fost înfăptuite şi anumite 
gesturi reciproce de curtoazie din partea celor doi regi. Astfel, Carol al II-lea 
a făcut publică decizia sa de a dona un teren Societăţii Anglo-Române din 
Bucureşti, cu scopul de a fi construit acolo o clădire pentru viitorul Institut 
Britanic36, în vreme ce regele George al VI-lea, la rândul său, i-a decernat 

                                                 
33 Ibidem, p. 83. Fără îndoială că după câştigarea războiului franco-prusac, Germania 
devenise cea mai mare putere a Europei, dar poziţia sa geopolitică, în plin centrul 
continentului, nu-i era deloc favorabilă. Spre deosebire de Franţa care era vulnerabilă doar 
la frontiera sa răsăriteană, Germania simţea această vulnerabilitate la toate frontierele sale, 
ceea ce explică în mare parte psihoza încercuirii, larg răspândită în rândul liderilor politici 
germani. Germania se simţea puternică, dar şi fragilă în acelaşi timp, ceea ce îi explică 
parţial agresivitatea sa, precum şi decizia sa de a ataca prima (Boia 2010, p. 84). 
34 Ibidem. 
35 Waldeck 2006, p. 29-30. 
36 Seara, din 25 noiembrie 1938. 
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oaspetelui român Ordinul Jartierei37, distincţie pe care, aşa cum Sir Reginald 
Hoare anticipase, suveranul de la Bucureşti o dorea încă din primăvara 
anului 193838. Această realizare, în plan personal însă, nu a făcut altceva 
decât să atenueze într-o oarecare măsură insuccesul general pe care l-a avut 
vizita oficială în Marea Britanie. Potrivit lordului Gage, care a fost ataşat al 
suitei regale, un oficial român de rang înalt a ţinut să-şi exprime satisfacţia 
faţă de modul în care s-a desfăşurat vizita „la modul general, în privinţa 
aspectelor protocolare şi a aspectului ei « moral », dar cât priveşte politica 
…” el s-a mulţumit să ridice din umeri, sugerând astfel obţinerea unor 
rezultate foarte modeste. Conform spuselor aceluiaşi lord Gage, Carol al II-
lea ar fi remarcat că „celelalte ţări acţionau, în timp ce noi continuam să 
discutăm”39. Regele George al VI-lea a conferit decoraţii şi următorilor 
membri ai legaţiei din Londra: ministrului plenipotenţiar Vasile Grigorcea, 
comandorului Gh. Dumitrescu, ataşat naval şi militar şi locotent-
comandorului Nicolau. În mod excepţional a fost acordat Ordinul Victoria 
lui Dimitrie Dimăncescu, consilier de presă, precum şi căpitanului 
Gheorghe Iliescu, ataşat militar adjunct, primului în grad de comandor, iar 
celui de-al doilea în grad de ofiţer40. 

Printre altele, criza sudetă demonstrase că Franţa devenise remorca 
Marii Britanii în planul relaţiilor internaţionale, francezii pasând britanicilor 

                                                 
37 The Order of the Garter este cea mai veche instituţie din Europa de acest gen, fiind înfiinţată 
în anul 1348 de către regele Edward al III-lea. Culorile albastru şi auriu, dar şi motto-ul Honni 
soit qui mal y pense (ruşine celui care gândeşte de rău) par să confirme pretenţiile teritoriale pe 
care monarhul englez le avea în acea vreme la tronul Franţei, mai ales că ordinul a fost 
înfiinţat la doar un an după victoria englezilor de la Calais, bătălie ce a avut loc în cadrul 
Războiului de O Sută de Ani. Datorită faptului că documentele din acea vreme au fost 
distruse într-un incendiu, este dificil să se stabilească scopul iniţial al ordinului, semnificaţia 
blazonului sau a motto-ului. O explicaţie ar fi că Edward al III-lea, din dorinţa de a revitaliza 
legenda arthuriană a Mesei Rotunde, a creat o frăţie a cavalerilor, iar jartiera ar fi simbolizat 
omagiul adus de aceştia femeilor. Conform unei legende pitoreşti, ordinul a fost înfiinţat 
pentru a comemora un incident care a avut loc în timpul unui bal la care participa şi contesa 
de Salisbury, amanta regelui, acesteia căzându-i jartiera. Observând zâmbetele curtenilor, 
Edward al III-lea s-a aplecat, a cules acest accesoriu intim şi l-a legat sub propriul său 
genunchi, decretând cu acest prilej înfiinţarea unui ordin de o înaltă distincţie, rostind 
totodată celebra frază în franceză, devenită motto. Încă din vremea lui Henry al VIII-lea şi 
până în ziua de astăzi, la Windsor Castle, se organizează în fiecare an the Garter Service 
(Serviciul Jartierei). Este un ordin deosebit de elitist, neadmiţându-se mai mult de douăzeci 
şi şase de membri. Este cea mai înaltă distincţie civilă sau militară care se poate obţine în 
Marea Britanie (Encyclopædia Britannica 1994, vol. 5, p. 133; Anghelescu Irimia 1999, p. 39). 
38 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 22445/1938, f. 146-147. Telegramă 
trimisă în 10 martie 1938 de Sir Reginald Hoare, ministrul plenipotenţiar britanic de la 
Bucureşti, către Sir Orme Sargent, asistent subsecretar în cadrul Foreign Office-ului. 
39 Porter 2008, p. 50. 
40 ANRDANIC, fond Casa Regală 1940-1947, dosar nr. 235/1938, f. 2. 
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responsabilitatea pe care o aveau faţă de cehoslovaci, în ciuda existenţei 
unui sistem de securitate franco-cehoslovaco-sovietic ce fusese înfiinţat încă 
din 1935. Pe toată durata lunii septembrie a anului 1938 Quai d’Orsay-ul41 nu 
a mai făcut nimic altceva decât să aştepte decizia Foreign Office-ului, iar atunci 
când aceasta a fost formulată, francezii s-au declarat de îndată de acord. În 
aceste condiţii, nu este de mirare că vizita la Paris a lui Carol al II-lea a avut 
rezultate şi mai dezamăgitoare decât cele de la Londra, singura palidă 
consolare, aşa cum s-a mai spus, fiind ridicarea misiunii diplomatice 
franceze de la Bucureşti la nivel de ambasadă. Slăbiciunea evidentă a 
Hexagonului42 din punct de vedere economic se reflecta şi în plan politic, 
această stare de fapt afectând atât imaginea Franţei, cât mai ales politicile 
externe ale statelor din Europa Central-Răsăriteană care se bazau pe alianţa 
cu această mare putere, aici fiind bineînţeles inclusă şi România43. Pierzând 
competiţia economică, francezii aveau să o piardă şi pe cea politică, ceea ce 
a avut consecinţe din cele mai negative pentru politica externă românească. 

După ce s-a oprit şi în Bruxelles, suveranul român şi-a dat seama că 
trebuie să-şi învingă toate reticenţele şi să se ducă şi la Hitler, deşi iniţial nu-
şi programase acest lucru. Spre deosebire de vizitele anterioare din capitalele 
Marii Britanii, Franţei şi Belgiei, care au avut un caracter oficial, venirea sa în 
Germania a fost una particulară, primirea oaspeţilor de către Adolf Hitler 
având loc la Berghof, unde, la 24 noiembrie, în ciuda faptului că cei doi nu 
prea se agreau, a fost asigurată totuşi o primire călduroasă. Prelungirea 
turneului diplomatic în Germania nu făcea altceva decât să demonstreze 
încă o dată eşecul înregistrat la Londra şi la Paris, deşi opţiunile lui Carol al 
II-lea în privinţa orientării politicii externe româneşti erau evidente şi după 

                                                 
41 Clădirea Quay d’Orsay-ului este situată pe malul stâng al Senei, în Paris, lângă Palatul 
Bourbon. Lucrările la construcţia acestei clădiri au început în anul 1844, prima piatră de 
temelie fiind pusă însă în 1845 în prezenţa ministrului Lucrărilor Publice. La cererea 
ministrului de Externe, François Guizot, misiunea de a realiza proiectul construcţiei a 
revenit arhitectului Lacornée, cel care realizase şi planurile pentru Palatul d’Orsay, care însă 
nu mai există astăzi. Realizarea decoraţiilor exterioare a fost lăsată în seama unor sculptori 
ce restauraseră diferite clădiri şi biserici, cum erau: Notre-Dame de Paris, Saint-Vincent de 
Paul sau Château de Blois. Lucrările au fost întrerupte de revoluţia de la 1848, dar au fost 
reluate la îndemnul lui Napoleon al III-lea. Decoraţiile interioare au fost realizate de cei mai 
renumiţi artişti ai vremii, incluzându-i aici pe Séchan, Molknecht, Lavigne, Liénard, 
Hippolyte Adam sau fraţii Huber. Încă de atunci, de la mijlocul secolului XIX, clădirea a 
găzduit Ministerul de Externe, ceea ce a făcut ca sintagma Quay d’Orsay să fie sinonimă cu 
acest minister al Franţei (http://www.diplomatie.gouv.fr/mae/visite_orsay/ind_orsay.gb.html, 
accesat în 18 aprilie 2010). 
42 Datorită formei geografice a statului francez ce poate fi încadrat de şase laturi, termenul 
Hexagon a devenit sinonim cu Franţa, începând din a doua jumătate a secolului al XX-lea. 
Pentru mai multe detalii, vezi Smith 1969, p. 139-165. 
43 Pentru a afla detalii despre declinul economic al Franţei în schimburile comerciale cu 
România, vezi Hoisington 1971, p. 468-482. 
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ordinea ţărilor vizitate de acesta. În plus, el îl detesta pe Hitler, dar cum pe 
fondul victoriilor diplomatice germane posibilitatea ca anglo-francezii să 
poată ajuta România devenea din ce în ce mai improbabilă, regele român „a 
păstrat, în mod prudent, uşa deschisă pentru o înţelegere cu cel de-al Treilea 
Reich, deşi a făcut-o fără niciun fel de entuziasm”44. Situaţia generală în 
Europa după acordul de la München, intensificarea schimburilor comerciale 
bilaterale, problema revizionismului maghiar au fost câteva din aspectele 
discutate, concluzia în urma acestor convorbiri fiind aceea că Germania, şi 
nu Marea Britanie sau Franţa, era cea care devenise factorul de decizie în 
Europa de Sud-Est45. 

Chiar înaintea ajungerii lui Carol al II-lea în Londra, presa românească 
a acordat o atenţie deosebită acestui eveniment, perceput nu doar ca o 
simplă formalitate, ci ca un act de o mare semnificaţie politică. Astfel, 
conform unei telegrame trimise de Sir Michael Palairet, funcţionar în cadrul 
Legaţiei Britanice din Bucureşti, ziarele din România au fost practic 
acaparate de acest subiect, acestea alocând pagini întregi în zilele de 13 şi 14 
noiembrie cu scopul de a da informaţii amănunţite publicului despre turneul 
diplomatic al regelui46. Mai mult decât atât, aşa cum diplomaţii britanici de la 
Bucureşti au consemnat cu multă satisfacţie în rapoartele lor, jurnaliştii 
români erau de-a dreptul entuziasmaţi de această vizită, iar articolele scrise 
de ei la adresa Angliei şi a tot ce era englezesc au fost de-a dreptul laudative. 
Conform acestei multitudini de articole ce au apărut în acele zile de 
noiembrie, ce cu greu pot fi cuantificate în totalitate, Marea Britanie era 
percepută ca fiind idealul de civilizaţie occidentală, dar şi ţara cea mai 
avansată din Europa. 

Un val de anglofilie s-a revărsat în acea perioadă în ziarele din 
România, fiind tratate cele mai diverse aspecte legate de puterea insulară din 
vestul continentului. Evenimentele importante din istoria Angliei, tradiţiile 
englezeşti, educaţia copiilor şi a tineretului, caracterul cu totul special al 
locuitorilor, modalitatea în care era promovată politica externă, forţa 
industrială şi cea financiară au reprezentat doar câteva subiecte care au fost 
dezvoltate în articolele ce de multe ori au avut dimensiuni considerabile. 
Toate evenimentele din cele patru zile de şedere în Anglia au fost relatate cu 
lux de amănunte în presa românească, fiecare recepţie dată, fiecare discurs 
de bun venit fiind percepute ca nişte adevărate victorii pentru cauza 

                                                 
44 Porter 2008, p. 46. 
45 Pentru detalii referitoare la vizita regelui Carol al II-lea în Germania, vezi Hillgruber 
1994, p. 60-63. 
46 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 22446/1938, f. 149-150, 152-153. 
Telegramă trimisă de Sir Michael Palairet către Foreign Office, la 14 noiembrie 1938, prin care 
este descrisă reacţia presei româneşti. 
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României. Bineînţeles că din aceste prezentări elogioase nu putea lipsi Carol 
al II-lea, cel care a fost caracterizat ca fiind „regele păcii”, „supremul 
ambasador al statului şi istoriei noastre” sau „apărător de ţară”47. Dar toată 
această prezentare elogioasă nu căuta decât să mascheze insuccesul 
înregistrat la Londra, Paris şi Berghof. 

Efectuată într-o perioadă de timp în care aveau loc schimbări 
importante în cadrul raporturilor de putere din Europa, vizita regelui român 
în Londra a reprezentat o consecinţă a deciziei luate la München, România 
fiind prima ţară din Europa Central-Răsăriteană care a reacţionat în noul 
cadru internaţional printr-o acţiune de acest gen. Deşi au existat unele 
zvonuri care pentru anul următor anunţau că regele George al VI-lea şi 
regina Elizabeth vor fi oaspeţi la Bucureşti, lucru care însă nu s-a întâmplat, 
vizitarea oficială a Marii Britanii nu a avut rezultatele scontate, confirmându-
se faptul că România cu greu mai putea fi ajutată de britanici şi francezi în 
faţa pretenţiilor statelor revizioniste. 
 
 
„Cazul Tilea” şi garanţiile britanice din 13 aprilie 1939 
 

Prin decizia luată la München, la sfârşitul lunii septembrie 1938, cele 
patru mari puteri europene, Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia, 
fuseseră de acord ca zona sudetă, cu peste trei milioane de etnici germani, să 
fie alipită teritoriului celui de-al Treilea Reich. Reprezentanţii SUA nu 
participaseră la această conferinţă, membrii delegaţiei cehoslovace au fost 
„uitaţi” prin anticamerele reuniunii din capitala Bavariei, iar o delegaţie 
sovietică nu a fost invitată, întrucât, în acea vreme, cei mai mulţi oameni 
politici din vestul Europei credeau sincer că lucrurile se pot aranja mai bine 
fără o participare a Uniunii Sovietice. În condiţiile în care minoritarii 
germani din Cehoslovacia se învecinau cu patria lor etnică, alipirea regiunii 
sudete la Germania era cu atât mai justificată prin prisma principiului de 
autodeterminare aplicat în Europa, în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris, 
din anii 1919-1920. De autodeterminare beneficiaseră însă marile puteri 
învingătoare din Primul Război Mondial, statele protejate de acestea, dar nu 
şi Germania, deoarece, dacă şi nemţilor li s-ar fi aplicat acest principiu, 
teritoriul german ar fi fost mai mare după război, comparativ cu situaţia 
antebelică, ceea ce era de neconceput atât pentru francezi, cât şi pentru 
britanici. 

Statul cehoslovac a fost aproape la fel de multinaţional ca şi Imperiul 
Austro-Ungar, în condiţiile în care aproximativ o treime din populaţia sa 

                                                 
47 Curentul, din 25 noiembrie 1938; Viitorul, din 26 noiembrie 1938; Timpul, din 29 
noiembrie 1938. 
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totală nu erau nici cehi, nici slovaci, iar adeziunea acestora din urmă la cauza 
statului unitar a fost întotdeauna şubredă. În toată perioada interbelică a 
existat un curent de autonomie al slovacilor ce a ieşit la suprafaţă imediat 
după Conferinţa de la München. Pe fondul dezmembrării statului 
cehoslovac, autonomia Slovaciei a fost obţinută încă din octombrie 1938, iar 
la 14 martie 1939 a fost proclamată chiar independenţa, eveniment care l-a 
determinat pe Adolf Hitler să acţioneze, chiar dacă astfel, prin această 
decizie, încălca termenii convenţiei ce fusese semnată de el nu cu mult timp 
în capitala Bavariei. 

Hitler a demonstrat că nu se putea avea încredere în el, astfel că după 
intrarea armatei germane în Praga, atât guvernul de la Londra, cât şi cel de la 
Paris au prevăzut şi alte acţiuni ofensive ale Wehrmacht-ului. Britanicii se 
aşteptau ca împotriva flotei lor să fie lansat un atac-surpriză, în vreme ce 
francezii luau în calcul oferirea unui sprijin german pentru pretenţiile italiene 
din Africa de Nord48. Încordarea era la cote maxime în Europa, fiind 
aşteptat cu înfrigurare un nou semnal de alarmă, iar acesta într-adevăr a 
venit. 

În ziua de 14 martie 1939, cu puţin timp înainte de ajungerea crizei 
cehoslovace la apogeu, V. V. Tilea, ministrul plenipotenţiar român din 
Londra49, s-a prezentat la Foreign Office pentru a-şi exprima îngrijorarea, ca 
„particular”, faţă de evoluţia evenimentelor din Cehoslovacia, întrucât 
România era potenţial vulnerabilă la revizionismul Uniunii Sovietice şi al 
Ungariei. Existenţa pe teritoriul românesc a unui procent însemnat de 
minorităţi naţionale îl determina pe şeful misiunii diplomatice române să-şi 
exprime speranţa că guvernul britanic nu va fi de acord cu o eventuală 
destrămare a statului cehoslovac, şeful legaţiei române temându-se, în 
primul rând, de o posibilă pierdere a Transilvaniei în favoarea Ungariei50. 

                                                 
48 Taylor 1999, p. 162. 
49 V. V. Tilea, cunoscut anglofil, fusese numit ministru plenipotenţiar al României la 
Londra cu doar două luni în urmă, acesta înlocuindu-l pe Vasile Grigorcea, la 9 ianuarie 
1939 (n.a.). 
50 Deşi în primul articol al constituţiei din 1923 se specifica faptul că „regatul României este 
un stat naţional unitar şi indivizibil”, acum este greu de acceptat această afirmaţie despre 
statul român interbelic. În condiţiile în care în urma recensământului din 1930 a reieşit 
faptul că doar 71,90% din populaţia ţării era etnic românească, iar minorităţile reprezentau 
aproape o treime, se poate ajunge la concluzia că România dintre cele două războaie 
mondiale era la limita definiţiei statului naţional. Teritoriul român a fost „unitar” doar din 
punct de vedere administrativ, fiind copiat modelul de organizare francez. Încă de la 
mijlocul secolului XIX a fost respinsă autonomia provinciilor şi s-au creat judeţe controlate 
de la centru prin intermediul prefecţilor. Mai merită a fi adăugat faptul că România 
interbelică reprezenta ţara europeană cu una dintre cele mai diverse minorităţi. Unguri erau 
în Transilvania, germani atât în Transilvania şi Banat, cât şi în Bucovina, ucraineni în 
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Trimiterea unei misiuni economice britanice în România şi ridicarea la nivel 
de ambasadă a legaţiei Marii Britanii de la Bucureşti erau văzute de Tilea ca 
fiind acţiunile pe care membrii guvernului de la Londra le puteau face 
pentru a-şi arată hotărârea vizavi de menţinerea graniţelor României51. Una 
din explicaţiile acţiunii lui Tilea poate fi chiar locul naşterii sale, Sibiu, un 
oraş din multietnica Transilvanie, el temându-se de acordarea unui sprijin 
german pentru o secesiune a Croaţiei faţă de Iugoslavia, dar mai ales a 
Transilvaniei faţă de România. Această temere l-a determinat pe Tilea ca în 
14 martie să-l atenţioneze pe lordul Halifax că „procesul prin care Germania 
a convins Slovacia să-şi declare independenţa poate fi aplicat în mare 
măsură şi în alte ţări care nu au o populaţie omogenă”52. 

După desfiinţarea Cehoslovaciei, Tilea a revenit la Foreign Office, în 
după-amiaza zilei de 16 martie. Bazându-se pe „surse secrete”, aşa cum 
diplomatul român i-a spus lui Sir Orme Sargent, şeful legaţiei române de la 
Londra a afirmat că are toate motivele să creadă că în următoarele luni 
Germania va proceda cu România întocmai cum făcuse cu Cehoslovacia, 
statul român urmând să fie transformat într-un protectorat german. Ulterior, 
într-o discuţie purtată cu Sir Alexander Cadogan, „sursele private” au fost 
definite de Tilea ca fiind de fapt o discuţie telefonică purtată cu un director 
al unui mare industriaş din România, identificat mai târziu în persoana lui 
Adrian Dumitrescu, manager general al întreprinderilor Malaxa53. Întrucât 
onorarea comenzilor româneşti de armament făcute la uzinele Škoda 
depindea acum de bunăvoinţa celui de-al Treilea Reich, Tilea solicita totodată 

                                                                                                                        
Bucovina şi Basarabia, turci, tătari, bulgari în Dobrogea, iar evrei mai peste tot (Boia 2013, 
p. 72-74). 
51 În luna aprilie a anului 1940, Marea Britanie a luat în calcul atât o ridicare a statusului 
legaţiei sale de la Bucureşti, cât şi o creştere în rang a personalului acesteia, luat în mod 
individual. Puternica reprezentare diplomatică şi comercială a Germaniei în România îi 
determina pe britanici să-şi sporească prezenţa şi vizibilitatea în această ţară balcanică, mai 
ales că, aşa cum era menţionat într-o minută a Foreign Office-ului, românii erau percepuţi ca 
un popor semioriental, ce erau foarte mult influenţaţi de aparenţa exterioară. Cu toate 
acestea, la Londra, în urma reanalizării ideii prin care se propunea ridicarea legaţiei britanice 
de la Bucureşti la nivel de ambasadă, s-a ajuns repede la concluzia că dificultăţile şi 
dezavantajele pe care le implica această decizie erau mai mari decât eventualele beneficii. 
Deşi regele Carol al II-lea ar fi fost foarte mulţumit, modificarea rangului reprezentanţei 
diplomatice a Marii Britanii în România ar fi fost aproape sigur urmată de Germania, 
precum şi de alte state, iar ambasadorul britanic nu ar fi fost decât unul din numeroşii 
ambasadori de la Bucureşti. În plus, oficialii londonezi nu vedeau ce avantaje obţinuse 
Franţa în urma transformării legaţiei sale din România într-o ambasadă, înfăptuită în 
noiembrie 1938, în urma vizitei regelui Carol al II-lea la Paris (TNA, fond Foreign Office 371 
Romania, dosar nr. 24980/1940, f. 150-154). 
52 Haynes 2003, p. 87-88. 
53 Tilea 1998, p. 226-227. 
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obţinerea unui împrumut britanic care să-i permită statului român să 
achiziţioneze material de război din Marea Britanie. 

A doua zi, în 17 martie, Tilea s-a prezentat din nou la Foreign Office, de 
data aceasta afirmând în faţa lordului Halifax că în timpul tratativelor 
economice româno-germane care erau în plină desfăşurare la Bucureşti54, 
partea germană ar fi somat delegaţia română să ofere Reich-ului un monopol 
asupra exporturilor, plus adoptarea unor măsuri economice care ar fi 
restricţionat producţia industrială în favoarea Germaniei, România urmând 
să primească în schimb o garantare a frontierelor sale. Conform Marthei 
Bibescu, în dimineaţa acelei zile, la ora 9.30, întâlnindu-l pe Tilea, acesta era 
într-o stare de agitaţie indescriptibilă şi foarte supărat, el afirmând că: 

„Am veşti groaznice din Transilvania. Nemţii sunt la graniţa noastră. Ne 
pretind: « Renunţaţi la industrie şi rămâneţi un stat agrar. În acest caz vă 
garantăm frontierele ». Gafencu şi-a pierdut capul … La Bucureşti sunt 
înnebuniţi cu toţii. Tot armamentul nostru [comandat la uzinele Škoda] a 
căzut în mâna nemţilor - era încă în Cehoslovacia. Suntem pierduţi. Ne-am 
curăţat!”55. 

Prezentarea făcută de diplomatul român a avut un caracter alarmist, 
cererile germane fiind caracterizate de el ca fiind foarte asemănătoare cu un 
ultimatum adresat guvernului de la Bucureşti. Ştirea a fost preluată de presa 
britanică şi de ziare din lumea întreagă, detalii despre un ultimatum german 
dat României apărând şi în prestigioasele cotidiene The Times, The Daily 
Telegraph, The New York Times, Pravda şi Izvestia. Informaţiile oferite de şeful 
misiunii diplomatice române la Londra erau cât se poate de grave pentru 
membrii Whitehall-ului56, dar nu numai pentru ei, aceeaşi îngrijorare fiind 
produsă de ştire şi în cadrul guvernului de la Paris. Ca atare, remarca lui 
Édouard Daladier faţă de această situaţie a fost cât se poate de pertinentă, 
premierul francez afirmând că „în ziua în care Germania va controla 
resursele de petrol ale României ea va fi în situaţia de a putea purta un 
război împotriva întregii Europe”57. Din cele cunoscute, se pare că, într-
adevăr, în timpul negocierilor economice purtate la Bucureşti în lunile 
februarie şi martie, Helmuth Wohlthat, şeful delegaţiei germane, ar fi 
încercat să lege concesiile economice de ajungerea la o înţelegere politică. 

                                                 
54 Pentru detalii privind tratatul economic româno-german semnat la 23 martie 1939, 
precum şi despre negocierile care l-au precedat, vezi Hillgruber 1994, p. 76-82. 
55 Bibescu 1979, p. 51. 
56 Whitehall desemnează intersecţia prin care se ajunge la Charing Cross, Parliament Square, 
Wesminster Abbey şi Houses of Parliament. Aici se află mai multe clădiri, precum Dover House, 
The Ministry of Defence, Gwydyr House, în care se află birouri guvernamentale. Astăzi, termenul 
Whitehall este folosit atunci când ne referim la guvernul britanic (Anghelescu Irimia 1999, p. 
126). 
57 Thorne 1968, p. 115. Apud Funderburk 1983, p. 96. 
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Partea română însă, temându-se de efectul pe care l-ar fi avut acceptarea 
ofertei germane asupra opiniei publice din Marea Britanie şi Franţa, a 
respins această propunere, deoarece cele două mari democraţii vestice ar fi 
putut crede pe bună dreptate că România intrase cu totul în tabăra germană, 
ceea ce ar fi afectat politica de echilibru între marile puteri dusă de guvernul 
de la Bucureşti58. 

Atunci când Grigore Gafencu59, ministrul Afacerilor Străine, a fost 
informat despre afirmaţiile lui Tilea, el le-a dezminţit în mod categoric, 
caracterizându-le ca fiind doar „un zvon”, care nu avea „niciun cuvânt de 
adevăr în el”60. Şeful diplomaţiei române a ţinut să sublinieze că negocierile 
dintre delegaţia germană şi cea română se desfăşurau în mod normal şi că nu 
a existat nicio formă de ultimatum dată României. În plus, la 18 martie, 
Gafencu i-a trimis o telegramă lui Tilea prin care acestuia din urmă i se 
spunea că „ştirile false comunicate lordului Halifax şi întregului Minister de 
Externe cu privire la negocierile lui Wohlthat în Bucureşti au produs într-
adevăr « un efect foarte puternic »”, acest efect prejudiciind atât negocierile 
economice cu Germania, cât şi imaginea diplomaţiei româneşti. În 
încheierea telegramei, acelaşi Gafencu afirma că „situaţia generală este 
suficient de serioasă pentru a nu fi complicată şi mai mult de fantezii 
exagerate … Dacă într-o zi ne vom găsi într-adevăr în faţa unei ameninţări, 
nimeni nu ne va crede când vom cere sprijin …”61. Mai mult decât atât, în 
ziua de 19 martie toţi miniştrii plenipotenţiari români din străinătate au 
primit câte o telegramă din partea Ministerului Afacerilor Străine de la 
Bucureşti prin care li se cerea să nege faptul că a fost dat vreun ultimatum în 
timpul negocierilor cu delegaţia germană. La rândul său, la 29 martie, regele 
Carol al II-lea, în audienţa acordată ministrului plenipotenţiar britanic de la 
Bucureşti, Sir Reginald Hoare, a dezminţit informaţiile furnizate de Tilea 
guvernului britanic, şeful statului român consemnând „[…] l-am văzut pe 
Sir Reginald Hoare, care a venit cu Gafencu din ordinul lui Halifax, în urma 
gafei lui Tilea, să clarifice, chiar cu mine, ce este adevărat asupra aşa-zisului 
ultimatum al lui Wohlthat”62. 

                                                 
58 Haynes 2003, p. 85; Haynes 2005, p. 55. 
59 Grigore Gafencu a fost numit ministru al Afacerilor Străine în decembrie 1938, deşi 
singura sa experienţă diplomatică se rezuma la îndeplinirea pe timp de patru luni a funcţiei 
de subsecretar în cadrul acestui minister, în anul 1932. Se pare că regele Carol al II-lea l-a 
numit pe Grigore Gafencu în fruntea diplomaţiei româneşti, în locul lui Nicolae Petrescu-
Comnen, datorită faptului că acesta din urmă era „nepopular” la Berlin, precum şi a 
inabilităţii lui de a „renunţa complet la filozofia securităţii colective” (Lungu 1989, p. 146). 
60 Buzatu 2003, p. 33. 
61 Haynes 2003, p. 83. 
62 Carol II 1995, p. 313. 
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Nici până astăzi nu este clar care au fost motivele care l-au determinat 
pe V. V. Tilea să procedeze în acest fel. Poate că a vrut să tragă un semnal 
de alarmă pentru a obţine un împrumut consistent din partea Marii Britanii 
sau poate că a dorit o mai mare implicare a Foreign Office-ului în importantele 
evenimente care aveau loc atunci în Europa. Nu poate fi exclusă ipoteza ca 
el să nu fi acţionat din proprie iniţiativă, ci la ordinul secret al regelui Carol 
al II-lea, care a vrut astfel să trimită un SOS statelor vestice, dovadă că Tilea 
şi-a păstrat postul de ministru plenipotenţiar în Marea Britanie, în ciuda 
informaţiilor false pe care le-a dat oficialilor londonezi. În ciuda „săpunelii 
zdravene”63 aplicate ulterior la Bucureşti de Grigore Gafencu lui V. V. 
Tilea64, se pare că şeful Ministerului Afacerilor Străine de la Bucureşti nu 
controla pe deplin politica externă a României, aşa putând fi explicată 
posibila implicare a lui Carol al II-lea. În sprijinul acestei ultime posibile 
variante poate fi menţionată telegrama trimisă de Sir Reginald Hoare către 
Foreign Office, în ziua de 20 martie, prin care ministrul plenipotenţiar britanic 
de la Bucureşti era de părere că Tilea, înainte de a pleca la Londra pentru a 
prelua postul, a primit instrucţiuni generale din partea regelui, prin care i s-ar 
fi cerut să nu precupeţească niciun efort pentru a convinge guvernul de la 
Londra de necesitatea implicării în Europa Sud-Estică65. La rândul ei, 
Martha Bibescu, atunci când a luat masa cu soţii Gafencu, la doar două zile 
de la acordarea garanţiilor anglo-franceze României, a consemnat în jurnalul 
său că şeful diplomaţiei române era „supărat foc pe Tilea”, precum şi faptul 
că regele Carol al II-lea făcea două politici externe, una a lui Grigore 
Gafencu, iar alta a lui V. V. Tilea66. Nu poate fi omisă nici experienţa 
diplomatică limitată a ministrului plenipotenţiar român de la Londra, acesta 
afirmând în faţa lui Franklin Mott Gunther, ministrul plenipotenţiar 
american din România, în 4 aprilie 1939, că „el nu era diplomat”67. 

Cert este însă faptul că acţiunea lui Tilea a avut loc într-un moment 
cum nu se putea mai prielnic, britanicii fiind dispuşi să creadă orice după 
intrarea trupelor germane în Praga. În ciuda dezminţirilor oficiale date de 
Ministerul Afacerilor Străine de la Bucureşti şi a celor venite din partea 
regelui Carol al II-lea, membrii Foreign Office-ului au rămas cu convingerea că 
Tilea a spus adevărul, iar afirmaţiile ulterioare nu au fost crezute. Ca atare, 
acţiunea şefului misiunii diplomatice a României de la Londra a provocat „o 

                                                 
63 Buzatu 2003, p. 33. 
64 Chemarea temporară a lui Tilea la Bucureşti, „pentru a-şi prezenta raportul”, a produs o 
impresie destul de proastă la Londra, dovadă că Sir Robert Vansittart a afirmat într-o 
discuţie privată că „ar trebui să scrieţi acasă ca Tilea să fie trimis înapoi, la Londra, imediat. 
Şi-a făcut un nume aici şi rechemarea lui din post ar fi fatală” (Bibescu 1979, p. 59-60). 
65 Quinlan 1978, p. 156-157. 
66 Bibescu 1979, p. 71. 
67 Quinlan 1978, p. 157. 
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formidabilă schimbare în politica externă a Marii Britanii”, aşa cum Paul D. 
Quinlan concluzionează în una din lucrările sale68. 

Din dorinţa de a se opune lui Hitler, în care nu mai avea încredere, la 
17 martie guvernul de la Londra a trimis mesaje Greciei, Iugoslaviei, Franţei, 
Turciei, Poloniei şi Uniunii Sovietice, prin care aceste state erau întrebate 
cum vor reacţiona în cazul în care România ar fi fost atacată de Germania, 
însă răspunsurile venite au fost dezamăgitoare pentru britanici. Diversitatea 
de interese din Europa Central-Răsăriteană şi-a spus cuvântul şi de data 
aceasta, fiecare ţară fiind preocupată de propria securitate naţională şi nu de 
cea colectivă. 

„Grecia şi-a condiţionat reacţia de cea a Iugoslaviei; Iugoslavia la rândul ei s-
a interesat de intenţiile Marii Britanii, iar în felul acesta lucrurile au revenit de 
unde plecaseră. Polonia a arătat că nu era pregătită să opteze ferm între 
Marea Britanie şi Germania sau să se angajeze în apărarea României. Polonia 
şi România nu erau de acord ca Uniunea Sovietică să participe la apărarea 
ţărilor lor. Iar răspunsul Uniunii Sovietice a fost propunerea de a se organiza 
la Bucureşti o conferinţă a tuturor ţărilor care primiseră mesaje de tatonare 
din partea Angliei”69. 

Pentru a preveni o altă eventuală înaintare germană în Europa, la 19 
martie Neville Chamberlain a întocmit o declaraţie de securitate colectivă ce 
a fost trimisă guvernelor francez, sovietic şi polonez. Deşi guvernul român 
nu era menţionat nicăieri, propunerea de consultare reciprocă „pentru a 
constitui o rezistenţă comună împotriva oricărei acţiuni care reprezenta o 
ameninţare la adresa independenţei politice a oricărui stat european” se 
referea de fapt la România70. 

La doar câteva zile distanţă, un nou semnal de alarmă a fost tras în 
Europa, de data aceasta venind din oraşul lituanian Memel, a cărui populaţie 
predominant germană „a intrat într-o stare de agitaţie de nestăpânit”71 după 
ce Wehrmacht-ul a ocupat Praga. În 22 martie, ministrul de Externe al 
Lituaniei a venit la Berlin, iar în ziua următoare el a acceptat ultimatumul 
german, Memelul fiind încorporat în Reich. Ca şi în cazul proclamării 
independenţei Slovaciei, situaţia acestui oraş explodase de la sine, neexistând 
niciun plan întocmit în prealabil prin care Hitler să-l anexeze la teritoriul 
german. Cu toate acestea, atât politicienii, cât şi opinia publică din Marea 
Britanie şi Franţa au perceput anexarea oraşului lituanian ca făcând parte 
dintr-un lung plan de cuceriri germane în Europa, astfel că oficialii britanici 

                                                 
68 Quinlan 1977, p. 41. 
69 Kissinger 2002, p. 299-300. 
70 Taylor 1999, p. 163. 
71 Ibidem, p. 164. 
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au simţit nevoia de a acţiona rapid pentru a contrabalansa expansiunea 
Germaniei. 

Considerându-se la Foreign Office că Polonia se afla într-un pericol 
iminent, în ziua de 30 martie, Neville Chamberlain a dat o declaraţie oficială 
care era în totală discordanţă cu toată politica externă britanică anterioară. 
Dacă până atunci Marea Britanie nu a dorit să aibă nicio îndatorire dincolo 
de Rin, prin garanţiile acordate polonezilor, guvernul de la Londra îşi asuma 
o obligaţie faţă de o ţară din Europa Răsăriteană, ceea ce era un eveniment 
cu adevărat revoluţionar în relaţiile internaţionale. Mai mult decât atât, 
practic nu exista niciun mijloc ca britanicii să-şi poată pune în aplicare 
obligaţiile asumate, întrucât nu se întrevedea deloc că guvernul de la 
Varşovia va avea o atitudine rezonabilă în privinţa oraşului Danzig, precum 
nici perspectiva oferirii unui sprijin polonez României şi cu atât mai puţin o 
eventuală cooperare a Poloniei cu Uniunea Sovietică. Din dorinţa de a nu 
ofensa Germania, nici România nu era deloc dispusă să intre într-un sistem 
de securitate în care s-ar fi aflat şi statul sovietic, aşa cum Grigore Gafencu a 
ţinut să sublinieze în faţa lordului Halifax, la finalul lunii aprilie a anului 
1939. 

„Participarea Rusiei la garanţia ce ni s-a dat de către statele occidentale nu ar 
întări poziţiile noastre în aceeaşi măsură în care compromit rapoartele 
noastre cu Germania, pe care abia acum le-am lămurit. […] Vrem să fim 
lăsaţi în afară de orice sistem care s-ar organiza cu sprijinul rus şi am fi 
mulţumiţi dacă numele nostru nu se va pronunţa cu prilejul unor eventuale 
declaraţii colective franco-sovietice”72. 

Întrucât politica externă franceză era demult în umbra celei britanice, 
garanţiile unilaterale date de premierul britanic erau oferite atât în numele 
Marii Britanii, cât şi al Franţei73, deşi oficialii de la Quai d’Orsay nici nu 
fuseseră consultaţi în prealabil. Ulterior, în 6 aprilie, la insistenţele 
colonelului Józef Beck, s-a convenit ca garanţia unilaterală britanică dată 
Poloniei să fie înlocuită cu un acord anglo-polonez de asistenţă mutuală, 

                                                 
72 Gafencu 2011, p. 269, nota 10. 
73 Statele Unite ale Americii nu au ratificat Tratatul de la Versailles, din 1919, ceea ce a dus 
de fapt la colapsul coaliţiei victorioase din Primul Război Mondial, formată din SUA, Marea 
Britanie şi Franţa. Ca urmare, francezii s-au străduit din răsputeri să creeze un bastion de 
rezistenţă împotriva Germaniei. Pactele cu statele est-europene, alianţa cu Uniunea 
Sovietică şi înţelegerile temporare cu Italia în privinţa Austriei au fost toate realizate de 
guvernul de la Paris pentru a contrabalansa puterea germană. Toate aceste acţiuni nu au 
putut însă împiedica statul german de a fi din nou o mare putere, astfel că Parisul a trebuit 
să se alinieze politicii externe promovate de Londra. Din 1936, Marea Britanie a devenit 
statul-cheie pentru menţinerea păcii în Europa, precum şi al prevenirii unei revanşe 
germane (Alexandroff, Rosecrance 1977, p. 407). 
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document ce a fost semnat la 6 august 1939, cu mai puţin de patru 
săptămâni de începerea celui de-al Doilea Război Mondial. 

„Dacă … se va întreprinde vreo acţiune care îi va ameninţa în mod clar 
independenţa, iar guvernul polonez se va simţi obligat, în consecinţă, să 
opună rezistenţă cu ajutorul forţelor sale naţionale, guvernul Majestăţii Sale 
şi guvernul francez vor face tot ce le va sta în putinţă pentru a oferi 
asistenţă”74. 

Atacarea Albaniei la 7 aprilie 1939 de către trupele italiene şi rapida 
ocupare a acesteia au produs multă îngrijorare la Londra, întrucât teritoriul 
grec era astfel direct ameninţat de acţiunea agresivă a Italiei, iar în Grecia 
erau interese britanice tradiţionale. În condiţiile în care s-a aflat şi de un plan 
de invadare a insulei Corfu, situaţia Greciei a devenit prioritară pentru 
Marea Britanie. Franţa, care nu era vital interesată de statu quo-ul din sudul 
peninsulei Balcanice, a sprijinit acţiunea britanicilor, cerându-le în schimb 
acestora să includă şi România în garanţiile ce vor fi date împreună de cele 
două mari puteri vestice75. Ca atare, intervenţiile lui Édouard Daladier au 
contribuit mult la presiunile exercitate asupra britanicilor pentru 
menţionarea României în garanţiile formulate în 13 aprilie, „Daladier fiind 
decisiv pentru Chamberlain”, aşa cum chiar V. V. Tilea a menţionat la mulţi 
ani distanţă într-o conversaţie purtată cu David Britton Funderburk76. 
Agresiunea Italiei în Balcani, la care poate fi adăugat „cazul Tilea”, precum 
şi semnarea acordului economic româno-german, în 23 martie 1939, au 
determinat guvernele de la Londra şi Paris ca la 13 aprilie să ofere garanţii 
unilaterale României şi Greciei, prin care acestora le era garantată 
independenţa, dar nu şi integritatea teritorială, fiind pusă condiţia ca 
armatele celor două ţări să opună o cât mai mare rezistenţă unei eventuale 
agresiuni asupra teritoriilor lor naţionale. 

„Guvernul Maiestăţii Sale consideră că îşi îndeplineşte o datorie şi că face un 
serviciu nelăsând nicio îndoială nimănui în privinţa poziţiei sale […]. Date 
fiind îngrijorările deosebite care au apărut în urma evenimentelor din 
ultimele săptămâni, Guvernul Maiestăţii Sale a dat României şi Greciei 
asigurarea că, în cazul unei acţiuni care ar ameninţa în mod făţiş 
independenţa României şi Greciei, şi căreia, potrivit concepţiei guvernelor 
român sau grec, ar fi de un interes vital să-i reziste cu toate forţele lor 

                                                 
74 Taylor 1999, p. 166. 
75 André Charles Corbin, ambasadorul Franţei în Marea Britanie, a avut la 12 aprilie o 
conversaţie neoficială cu lordul Halifax, în care acestuia din urmă i s-a arătat preocuparea 
guvernului de la Paris în legătură cu situaţia României, fiind recunoscut totodată interesul 
special al britanicilor faţă de Grecia. Francezii au cerut astfel britanicilor să li se răspundă la 
o favoare cu o altă favoare (Funderburk 1983, p. 118). 
76 Ibidem. 
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naţionale, Guvernul Maiestăţii Sale s-ar considera obligat să le acorde toată 
asistenţa de care dispune”77. 

Se poate observa clar că oferirea acestor garanţii statului român a 
reprezentat doar o mutare politică a celor două mari puteri vestice, întrucât 
Germania se afla, din punct de vedere geografic, între Marea Britanie şi 
Franţa, pe de o parte, şi România, de cealaltă parte, ceea ce făcea ca statul 
balcanic să fie aproape în imposibilitatea de a primi vreun ajutor economic, 
dar mai ales militar, în cazul izbucnirii unui conflict cu Germania. Alexandru 
Cretzianu, care era atunci secretar general în cadrul Ministerului Afacerilor 
Străine de la Bucureşti, într-o discuţie purtată cu lordul Halifax, s-a 
pronunţat pentru efectuarea unui puternic atac în vest al armatelor britanice 
şi franceze, precum şi pentru oferirea de material de război României, 
pentru echiparea diviziilor sale78. Însă, într-o discuţie pe care regele Carol al 
II-lea şi Armand Călinescu, premierul român din acea vreme, au purtat-o cu 
generalul Maxime Weygand, partea română şi-a manifestat dorinţa de a se 
discuta doar despre trimiterea de materiale de război britanice şi franceze în 
România, fără ca aceasta din urmă să fie cooptată în diversele planuri 
operaţionale ale Marii Britanii şi Franţei. Cu siguranţă, guvernul de la 
Bucureşti considera că este prea riscant să se implice atât de mult încă din 
primăvara anului 1939 în proiectele militare ale celor două puteri vestice, 
teama de a nu ofensa Germania determinând această atitudine79. 

Deşi guvernul de la Londra era perfect conştient de faptul că nu prea 
avea cum să ajute România în caz de război, oficialii britanici au simţit 
nevoia să întreprindă o acţiune politică în favoarea ţării balcanice, crezând că 
aceasta va fi de ajuns să-l tempereze pe Hitler în tentativa sa de instaurare a 
unei dominaţii germane în Europa Sud-Estică. Formulate în termeni 
generali, garanţiile puteau fi puse în aplicare într-o oarecare măsură în 
situaţia existenţei unei agresiuni germane împotriva teritoriul românesc, dar 
acestea aveau şanse extrem de mici de a fi valabile în cazul unui atac 
sovietic, întrucât eventualul ajutor britanic dat României depindea în 
totalitate de atitudinea pe care Turcia80 ar fi avut-o81. 

                                                 
77 Gafencu 2011, p. 263. 
78 Cretzianu 1998, p. 117. 
79 Ibidem, p. 121. 
80 La 12 martie 1939 a fost dată publicităţii o declaraţie britanico-turcă prin care au fost 
formulate principiile colaborării dintre cele două părţi, iar la 23 iunie a fost încheiat un 
tratat de alianţă între Franţa şi Turcia. După realizarea Pactului Ribbentrop-Molotov, care a 
dus la modificarea raportului de forţe în Europa, la 19 octombrie 1939 s-a semnat un tratat 
de asistenţă mutuală între Marea Britanie, Franţa şi Turcia, prin care puterile occidentale se 
obligau să ajute statul turc în cazul unui atac din partea unei puteri europene. La rândul său, 
guvernul de la Ankara promitea să sprijine eventualele acţiuni franco-britanice în Marea 
Mediterană. Printr-un protocol secret, semnat ulterior, se prevedea că Turcia nu avea nicio 
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Garanţiile date la 13 aprilie erau exact ceea ce-şi doriseră politicienii 
de la Bucureşti, în frunte cu regele Carol al II-lea, întrucât, datorită 
caracterului lor unilateral, România nu era obligată să ajute cu nimic Marea 
Britanie în cazul în care aceasta din urmă s-ar fi aflat în război cu vreo terţă 
putere. În plus, garanţiile dădeau impresia că au fost acordate în mod 
spontan de franco-britanici, ceea ce putea contribui la salvarea aparenţelor 
în faţa guvernului de la Berlin. C. A. Macartney şi A. W. Palmer scot în 
evidenţă faptul că „[…] românii le spuneau în mod ridicol atât germanilor 
cât şi italienilor că garanţiile franco-britanice le fuseseră impuse fără voinţa 
lor”82. 

Se poate astfel constata că presiunile româneşti făcute asupra Foreign 
Office-ului au dat roade, deoarece, în memorandumul din 20 martie al lui 
Tilea, înaintat lordului Halifax, exact asta se ceruse 

„[Marea Britanie şi Franţa] din propria lor iniţiativă să declare clar, într-o 
formă foarte precisă, că nu admit noi schimbări ale hotarelor în configuraţia 
geopolitică din Europa şi că ele sunt decise să ne ajute cu toată forţa lor 
militară pentru a ne apăra frontierele”83. 

În plus, guvernul român dorea să atenueze posibila reacţie de 
nemulţumire a Reich-ului, arătând că nu participă la nicio „încercuire” a 
Germaniei, temerile României fiind produse doar de „vecinii” care aveau 
intenţii şi planuri revizioniste, Ungaria fiind prima menţionată de Grigore 
Gafencu în cadrul vizitei sale oficiale la Berlin, din aprilie 193984. Ca o 
dovadă a acestei griji manifestate de oficialii români, de a nu ofensa puterea 
germană, România a respins clauza franco-britanică prin care se cerea 

                                                                                                                        
obligaţie în cazul în care Marea Britanie şi Franţa s-ar fi aflat într-un conflict cu Uniunea 
Sovietică (Documents Diplomatiques 1984, p. 3-4; Cretzianu 1998, p. 124). 
81 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23852/1939, f. 265. 
82 Macartney, Palmer 1966, p. 406-407. 
83 Funderburk 1983, p. 115. 
84 Cu toate acestea, reacţia Germaniei a fost destul de dură la aflarea veştii că Marea Britanie 
şi Franţa vor acorda garanţii unilaterale României şi Greciei. Joachim von Ribbentrop, 
ministrul de Externe al Reich-ului, a declarat în ajunul zilei în care aveau să fie făcute 
declaraţiile britanico-franceze că „[…] nu credea că mai existau state dispuse să se lase 
amăgite de englezi”, precum şi că „[…] avea să considere ca îndreptată împotriva lui [a 
Reich-ului] orice participare la politica de încercuire a guvernului englez şi avea să tragă 
concluziile necesare”. Adolf Hitler fusese mult mai categoric încă din data de 1 aprilie: 
„Oricine se declară gata să scoată castanele din foc pentru marile puteri trebuie să se aştepte 
să-şi frigă degetele” (Gafencu 2011, p. 263). La 18 aprilie 1939, în cadrul vizitei oficiale pe 
care Grigore Gafencu a efectuat-o la Berlin, Ribbentrop i-a atras acestuia atenţia că „[…] 
vrea … să spună foarte deschis că în Germania atitudinea României faţă de garanţia engleză 
este considerată cel puţin ca o acceptare pasivă a politicii engleze de încercuire …” 
(Hillgruber 1994, p. 84). 
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încheierea unei alianţe româno-poloneze împotriva Germaniei85. Din 
punctul de vedere al politicii externe româneşti, se făcuse un pas important 
prin obţinerea acestor angajamente franco-britanice, dorindu-se, dacă se 
putea, şi primirea unor garanţii similare din partea Germaniei, ceea ce ar fi 
fost situaţia ideală pentru guvernul de la Bucureşti, care ar fi putut duce 
astfel mai departe politica sa de echilibru între marile puteri, aşa cum Carol 
al II-lea a scris în însemnările sale 

„[…], am dat lui Gafencu unele instrucţiuni de detaliu pentru călătoria sa. 
Nu trebuie să se angajeze cu nimic, totuşi, dacă va putea obţine de la 
germani o declaraţie de garanţie, ca aceea a anglo-francezilor, va fi foarte 
bine”86. 

Considerată de unii istorici ca reprezentând unul din cele mai 
importante evenimente din relaţiile internaţionale din perioada 
premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial, acţiunea lui Tilea din 
martie 1939 poate fi astăzi văzută pe bună dreptate ca fiind o alarmă falsă 
trasă de ministrul plenipotenţiar român pentru a determina Marea Britanie 
să se implice mai mult în Europa Răsăriteană. Ca o consecinţă, guvernul de 
la Londra a ajuns să dea garanţii atât Poloniei, cât şi României, astfel că 
britanicii au mai putut controla evenimentele ulterioare din sfera relaţiilor 
internaţionale într-o măsură mai mică decât ar fi vrut, ceea ce a dus chiar, la 
mai puţin de jumătate de an distanţă, la implicarea lor într-un nou război 
mondial. 
 

 
Politica externă a Mişcării Legionare în timpul statului naţional-
legionar din România. Atitudinea faţă de Anglia 
 

În ziua de 30 noiembrie 1937, Căpitanul Mişcării Legionare dădea o 
faimoasă declaraţie prin care trasa în mod clar direcţiile politicii externe 
româneşti, în eventualitatea că legionarii vor cuceri puterea politică în 
România: 

„Eu sunt contra Marilor Democraţii ale Occidentului, eu sunt contra Micii 
Înţelegeri, eu sunt contra Înţelegerii Balcanice şi n-am niciun fel de 
ataşament pentru Societatea Naţiunilor, în care nu cred. Eu sunt pentru o 
politică externă a României alături de Roma şi Berlin, alături de Statele 
revoluţiilor Naţionale, în contra Bolşevismului. În 48 de ore după biruinţa 
Mişcării Legionare, România va avea o alianţă cu Roma şi Berlinul, intrând 

                                                 
85 Carol II 1995, p. 330. „Azi, atât Chamberlain, cât şi Daladier au făcut declaraţii prin care 
garantează, fără reciprocitate, independenţa noastră şi ne promit ajutorul, în cazul când 
vom rezista, făcând astfel abstracţie de primul plan, care subordona această garanţie de un 
acord cu Polonia”. 
86 Ibidem, p. 331. 
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astfel, în linia misiunii sale istorice în lume: Apărarea Crucii, a culturii şi a 
civilizaţiei creştine”87. 

Se cuvine subliniat că această declaraţie, împreună cu cea făcută în 
parlament88, în 1931, de către Corneliu Zelea Codreanu, cu memoriul trimis 
regelui Carol al II-lea, în ziua de 5 noiembrie 1936, cu telegramele trimise lui 
Hitler şi Mussolini în anul 1937, precum şi cu telegrama trimisă în 12 martie 
1938 cu ocazia Anschluss-ului, constituie baza teoretică a viziunii de politică 
externă a Mişcării Legionare89. 

Aceste concepte nu au fost transpuse decât parţial în practică şi într-
un mod indirect, deoarece, aşa cum se ştie, Mişcarea Legionară nu a format 
niciodată un guvern de sine-stătător, prin intermediul căruia să-şi pună în 
aplicare principiile de politică externă, chiar dacă în guvernul format la 14 
septembrie 1940, Mihail Sturdza90 deţinea portofoliul Afacerilor Străine. Aşa 
cum se cunoaşte, politica externă a fost în mare parte înfăptuită de către 
generalul Ion Antonescu, conducătorul statului, legionarii neputând exercita 
o influenţă decisivă. În sprijinul acestei afirmaţii se poate spune că toate 
acordurile importante cu Berlinul au fost negociate direct de Antonescu, 
fără ca ministrul Afacerilor Străine să fie informat despre conţinutul lor şi, 
chiar mai mult, fără să participe91. 

Guvernul din timpul statului naţional-legionar nu a fost altceva decât 
un hibrid, în care conflictele erau latente încă de la început şi în care, fiecare 
grupare privea alianţa ca pe o înţelegere vremelnică. Ba mai mult, se poate 
afirma fără a greşi că, în ciuda dorinţei lui Codreanu de a nu prelua puterea 
înainte ca legiunea să fie puternică şi foarte unită, venirea la guvern a 
acesteia a avut loc când era cel mai puţin pregătită, mai toţi liderii aflându-se, 
potrivit unei glume irevenţioase, sub pământ precum cartofii92. 

În plus, ţara suferise grave pierderi teritoriale, la care un rol decisiv l-
au avut tocmai statele spre care era îndreptată politica externă a României la 
acea vreme, adică spre Germania şi Italia. Confruntaţi cu o atitudine 
revizionistă din partea Uniunii Sovietice şi a Ungariei, Antonescu şi 

                                                 
87 Sturdza 1994, p. 130. 
88 La 3 decembrie 1931, în şedinţa Adunării Deputaţilor, Corneliu Zelea Codreanu a 
declarat că el, dacă era pus să aleagă între cele două extreme spre care se îndrepta opinia 
publică din Europa la acele vremuri, credea că soarele răsare nu la Moscova, ci la Roma 
(Neagoe 1971, p. 54). 
89 Müller 1993, p. 33. 
90 Mihail Sturdza (1886-1980). Doctor în drept internaţional, diplomat, ministru 
plenipotenţiar la Riga şi Copenhaga, ministru al Afacerilor Străine în perioada septembrie - 
decembrie 1940, precum şi în guvernul legionar din exil de la Viena, din decembrie 1944 - 
mai 1945 (Vlad 1998, p. 30). 
91 Sima 1997, p. 61. 
92 Nagy-Talavera 1996, p. 420. 
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legionarii şi-au dat seama că singura şansă de a contracara aceste ameninţări 
o reprezenta apropierea faţă de Germania. Cele două ţări ale Axei nu au fost 
blamate pentru rolul jucat în acţiunea de amputare teritorială a României, 
vina fiind atribuită în totalitate politicienilor vechiului regim. Astfel, Horia 
Sima, care a fost un fel de vicar pământesc al lui Codreanu în timpul statului 
naţional-legionar, afirma: 

„Nu vă grăbiţi să acuzaţi Puterile Axei de dictatul de la Viena, când voi aţi 
făcut tot ce v-a stat în putinţă ca să provocaţi aceste puteri, până ce aţi 
împins România în tabăra duşmanilor lor. Cum vroiaţi să trateze Roma şi 
Berlinul o ţară amestecată în nenumărate încercări şi comploturi contra 
securităţii lor şi în serviciul Moscovei?”93. 

Legionarii, conştienţi de pierderile imense suferite, considerau că 
biruinţa de la 6 septembrie 1940 este mult mai însemnată, poporul român 
devenind, conform concepţiei legionare, pentru prima dată stăpân pe 
destinul său, bucuria de a scăpa de regimul responsabil de aceste pierderi 
întrecând cu mult durerea pierderii Ardealului94. 

După împărţirea portofoliilor între cele două facţiuni ale guvernului95, 
ministrul Afacerilor Străine, Mihail Sturdza, a dus o luptă dură cu 
Antonescu pentru a-şi impune proprii oameni în cadrul ministerului96, el 
proclamând totodată necesitatea alianţei României cu Axa, orice altă 
conexiune politică fiind astfel automat dizolvată. În cadrul acestor negocieri 
dintre, pe de o parte, conducătorul statului şi, pe de altă parte, ministrul 
Sturdza, se înscrie şi cererea ultimului de a numi miniştri legionari în statele 
„revoluţiilor naţionale”, adică în Germania, Italia, Spania, Portugalia, la care 
s-a adăugat şi Grecia97. 

În timpul statului naţional-legionar, sub patronajul lui Horia Sima, 
Mişcarea Legionară a promovat prin intermediul lui Mihail Sturdza o 
politică externă în concordanţă cu cea a statelor cu regimuri totalitare, ca 
Germania şi Italia. Această orientare, pe lângă aspectele ideologice ce nu pot 

                                                 
93 Sima 1995, p. 9. 
94 Ibidem. 
95 În guvernul format în noaptea de 14/15 septembrie 1940, Mişcarea Legionară deţinea 
vicepreşedinţia Consiliului de Miniştri, prin Horia Sima, Ministerul Afacerilor Străine - 
Mihail Sturdza, Ministerul Afacerilor Interne - Constantin Petrovicescu, Ministerul 
Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor - Pompiliu Nicolau, Ministerul Educaţiei Naţionale, 
Cultelor şi Artelor - Traian Brăileanu şi Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale - 
Vasile Iasinschi. Militarii, politicienii şi tehnocraţii deţineau ministerele strategice, cum erau 
Economia, Finanţele, Coordonarea şi Statul Major Economic, Agricultura, Justiţia, 
Apărarea Naţională, Armata, Aerul şi Marina (Simion 1976, p. 41-42; Veiga 1993, p. 281). 
96 Colaboratorii apropiaţi ai ministrului Sturdza au fost: avocatul Mircea Vlasto, în calitate 
de şef de cabinet, şi Alexandru Cretzianu, ca secretar general (Laeuen 1943, p. 84. Apud 
Nagy-Talavera 1996, p. 145-147). 
97 Sima 1995, p. 145-147.  
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fi neglijate, mai avea o cauză foarte importantă. Considerând că bazele 
politicii româneşti trebuie să fie stabilite ţinând cont de ameninţarea 
neîncetată a vecinului de la Răsărit, pentru că aşa cum în cazul Franţei, 
duşmanul ereditar era Germania, în cazul României acest trist rol îl avea 
Uniunea Sovietică98. Având convingerea că din toate năvălirile şi din toate 
ocupaţiile, năvălirea slavă a fost singura care a ameninţat în trecut fiinţa 
neamului românesc, Mihail Polihroniade enunţa în carte sa, Tineretul şi politica 
externă, o axiomă ce nu trebuia nicicând uitată: România nu poate lupta 
alături de Uniunea Sovietică99. Concluzia sa este chiar una apocaliptică. 
Considerând că în acele vremuri Rusia personifica iadul pe pământ, revolta 
împotriva unei civilizaţii milenare, încercarea de distrugere a neamurilor şi 
batjocorirea lui Dumnezeu, acelaşi autor punea întrebarea în mod retoric 
„De ce să ne facem frate cu Dracul? Doar ca să câştigăm iadul?”100. 

Ataşamentul faţă de „noua ordine europeană”, dominată de Hitler şi 
Mussolini, era total, cel puţin la nivel declarativ, poziţia Gărzii de Fier faţă 
de Germania şi Italia fiind rezumată astfel: „Suntem nu alături de Axă, ci în 
Axă”, cum afirma Mihail Manoilescu101. Totuşi, se pare că simpatiile 
legionarilor erau îndreptate mai mult spre Italia, decât spre Germania, şi 
doar inferioritatea economică şi politică a primei i-a determinat pe legionari 
să nu aibă relaţii mult mai bune cu puterea peninsulară. 

Legăturile dintre România şi Italia au fost numeroase. Astfel, la 
începutul lunii octombrie 1940, Partidul Fascist a organizat la Padua o 
manifestaţie a tineretului naţionalist european, la care au participat tineri din 
Germania, Spania, Ungaria, Bulgaria şi România102. Participarea românească 
a constat în trimiterea a 120 de „cămăşi verzi”, în cea mai mare parte 
studenţi103. Între 13 şi 17 noiembrie, generalul Antonescu şi ministrul 
Afacerilor Străine au efectuat o vizită în Italia, ei fiind primiţi de Mussolini şi 
Ciano. Aparent, vizita a arătat excelentele relaţii ce existau între cele două 
state, dar, în realitate, a scos în evidenţă nemulţumiri majore. Fiecare tabără 
a avut o mare decepţie, cauzată de partenerul de dialog. Mussolini încă nu 
digerase afrontul adus prin tratarea superficială de către Antonescu a 
propunerii de trimitere în România a unei misiuni militare italiene, în vreme 
ce conducătorul statului român, la rându-i, înghiţise amar datorită 

                                                 
98 Brădescu 1996, p. 84-85. 
99 Polihroniade 1937, p. 9. 
100 Ibidem. 
101 Zamfirescu 1997, p. 125. 
102 Sima 1995, p. 132. 
103 Ibidem. 
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verdictului extrem de favorabil Ungariei, dat de comisia Altenburg-
Roggeri104, în noiembrie 1940105. 

Este clar însă, fără a neglija relaţiile cu Italia, că cele mai importante 
decizii ale politicii externe româneşti au fost cele legate de Germania. 
Sosirea primelor elemente de comandament ale Misiunii Militare 
Germane106, conduse de generalul Erik Hansen, dar, mai ales, aderarea 
României la Pactul Tripartit, în 23 noiembrie 1940107, au reprezentat două 
momente extrem de importante din acea perioadă, momente ce au 
contribuit din plin la modelarea politicii externe româneşti pentru următorii 

                                                 
104 După Dictatul de la Viena, datorită tratamentului aplicat românilor în Transilvania de 
Nord de către armata maghiară, guvernul de la Bucureşti a decis să facă apel la intervenţia 
Axei. Germania şi Italia au luat decizia constituirii unei comisii de anchetă germano-italiane, 
alcătuită din miniştrii plenipotenţiari Altenburg şi contele Roggeri di Villanova. Între 17 şi 
27 octombrie 1940, comisia a parcurs aproximativ 3 000 de kilometri cu automobilul şi a 
audiat peste 500 de persoane. În urma acestei investigaţii s-a stabilit că atât România, cât şi 
Ungaria sunt vinovate, precizându-se totuşi că partea maghiară are o mai mare parte de 
vină. Acest verdict nu a mulţumit deloc partea română, astfel că din punctul de vedere al 
Bucureştiului, concluziile anchetei comisiei Altenburg-Roggeri nu au avut rezultatele 
scontate (Transilvania 1995, p. XXXVI-LI, passim). 
105 Rallo 1999, p. 105. 
106 Cererea ca o misiune militară germană să vină în România nu a reprezentat ceva nou 
pentru acea vreme. Această solicitare a fost formulată pentru prima dată de către regele 
Carol al II-lea, în 2 iulie 1940. La 7 septembrie 1940, la doar două zile de la primirea 
puterilor depline, generalul Ion Antonescu i-a explicat colonelului Alfred Gerstenberg, 
ataşatul german al aviaţiei militare la Bucureşti, că România doreşte o colaborare între 
forţele armate germane şi cele române, care să se concretizeze în trimiterea de trupe 
motorizate germane, de unităţi de aviaţie, precum şi în livrarea de armament, îndeosebi 
tancuri şi tunuri antiaeriene. În urma raportului întocmit de generalul-locotenent Kurt von 
Tippelskirch, şeful Cartierului General IV al Statului Major al Trupelor de Uscat, la 9 
septembrie 1940, Adolf Hitler a hotărât definitiv să trimită în România o misiune militară a 
trupelor de uscat şi a aviaţiei militare, precum şi instructori militari. La 30 septembrie, 
această decizie a fost transmisă şi guvernului român, pe cale diplomatică. La 7 octombrie, 
Ministerul Propagandei Naţionale de la Bucureşti a dat un comunicat oficial prin care se 
anunţa trimiterea unei misiuni militare germane în România, în timp ce oficialii celui de-al 
Treilea Reich au confirmat această ştire abia la 12 octombrie (Hillgruber 1994, p. 133-135; 
Buzatu 1998, p. 331-332). 
107 Aderarea României la Pactul Tripartit nu a însemnat nimic altceva decât punctul 
culminant, dar şi rezultatul firesc al politicii externe româneşti duse după demiterea lui 
Nicolae Titulescu, din funcţia de ministru al Afacerilor Străine, la 29 august 1936. Dacă 
până la această demitere se considera că hotarele României erau cel mai bine asigurate prin 
menţinerea ţării într-un sistem de securitate colectivă antigerman, ulterior, s-a promovat o 
politică de neutralitate neoficială faţă de toate marile puteri, urmată apoi de o apropiere 
crescândă faţă de Germania. La 1 iulie 1940 România a renunţat la garanţiile franco-
britanice, acordate cu un an înainte, ceea ce semnifica abandonarea orientării politicii 
externe româneşti către Franţa şi Marea Britanie. Trei zile mai târziu s-a format un guvern 
progerman, condus de generalul Ion Gigurtu, cu Mihail Manoilescu ca şef al diplomaţiei 
româneşti (Haynes 2003, passim). 
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patru ani. Se cuvine a fi menţionat faptul că tratativele ce au precedat 
aderarea României la Pactul Tripartit au fost realizate în exclusivitate de 
conducătorul statului, fără implicarea Ministerului Afacerilor Străine şi fără 
ca titularul acestui minister să fie ţinut la curent108. 

Este interesant de subliniat că relaţiile legionarilor cu Germania nu au 
fost chiar atât de bune, cum s-ar putea crede, întrucât atât Ministerul de 
Externe al Reich-ului, cât şi Wehrmacht-ul nu erau favorabili Mişcării 
Legionare. Acelaşi lucru se poate spune şi despre personalul ce fusese 
detaşat în România. Cu excepţia lui Kurt Geissler, ataşatul de poliţie SS, a 
lui Albrecht Otto von Bolschwing, şeful SD-ului, şi a lui Arthur Konradi, 
şeful AO109 de la Bucureşti, în rest, toate persoanele ce aveau funcţii 
importante nu au privit deloc în mod favorabil pe membrii Mişcării 
Legionare110. În schimb, organizaţia de extremă dreaptă se bucura de 
sprijinul lui Heinrich Himmler şi al SS-ului, dar, se pare, nici simpatiile celor 
mai extremişti nazişti nu au fost suficiente pentru a crea în Germania o 
opinie favorabilă legionarilor. Cumpărarea mai pe nimic a întreprinderilor 
evreieşti de către oamenii de afaceri germani a creat o oarecare nemulţumire 
în rândul gardiştilor, ştiindu-se faptul că erau naţionalişti şi nu se supuneau 
orbeşte Germaniei111. 

„Principalul motiv pentru care fascismul românesc nu funcţiona în mâinile 
Germaniei era că, odată cu revoluţia legionară, un val de egocentrism 
naţionalist, de neconceput pentru un regim burghez, s-a revărsat asupra 
României. Acest naţionalism strident, care era raţiunea de a fi a revoluţiei 
legionare, era sortit să intre în conflict cu interesele germane şi nici nu se 
limita doar la revoluţia legionară din România. El reprezenta esenţa oricărei 
revoluţii fasciste, şi de aceea naziştii vor întâmpina dificultăţi oriunde vor 
întreprinde o revoluţie fascistă în Europa”112. 

Un alt factor care a contribuit la o anumită periclitare a relaţiilor 
dintre Germania şi Mişcarea Legionară a fost faptul că ultima enunţată nu se 
bucura de o prea mare coeziune în interior, putându-se distinge, pe lângă 
facţiunea lui Horia Sima, încă două. Una dintre ele avea în frunte pe Ion 
Zelea Codreanu şi pe fiii săi, Decebal şi Horia, în timp ce cealaltă, cu o 
influenţă mai mare în Transilvania, avea tendinţe antigermane puternice, 
fiind condusă de un oarecare Cojocaru113. 

Aderarea României la Pactul Tripartit, dar, mai ales, sosirea Misiunii 
Militare Germane a contribuit din plin la adoptarea unei poziţii de forţă faţă 

                                                 
108 Buzatu 1998, p. 331-332. 
109 Auslanderorganisation. 
110 Sima 1995, p. 44. 
111 Nagy-Talavera 1996, p. 427. 
112 Waldeck 2006, p. 243. 
113 Nagy-Talavera 1996, p. 421. 
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de Ungaria. Proclamând că „arbitrajul de la Viena aparţine trecutului”, Horia 
Sima şi conducerea legionară au lansat nesfârşite atacuri antimaghiare, 
denunţând totodată atrocităţile comise de autorităţile horthyste114. La rândul 
lui, Ion Antonescu nu a ratat nicio ocazie de a-i reaminti lui Hitler că 
României i se făcuse o gravă amputare teritorială în favoarea Ungariei. 

Din rândurile scrise mai sus este uşor de intuit faptul că strategia de 
politică externă a Mişcării Legionare s-a bazat pe o anumită imagine formată 
asupra relaţiilor internaţionale, imagine ce diferea profund de cea a mediilor 
oficiale ale statului şi a partidelor democratice115. Nu este total lipsită de 
adevăr observaţia că politicii externe româneşti i-a lipsit în perioada 
interbelică o anumită constanţă, fiind sucită şi răsucită în toate sensurile, 
după cum au fost proiectate raporturile de forţe în Europa în diferite 
momente116. Horia Sima nu avea niciun fel de dubiu asupra politicii 
duplicitare ce fusese practicată de guvernele României Mari. „Sunt englezii 
mai tari? - Mergem cu englezii. Sunt nemţii mai tari? - Ne potrivim după 
pasul lor. Sunt ruşii mai tari? Alchimiştii politicii româneşti n-au ezitat să 
iasă în lume şi cu ruşii”117. 

Legionarii doreau să sfărâme vraja prestigiului tradiţional de care 
Anglia şi Franţa se bucurau în România, deoarece, considerau ei, naţiunile 
occidentale purtau un război absurd, tocmai împotriva unor state care aveau 
ca obiectiv declarat apărarea civilizaţiei occidentale şi perenitatea sa118. 
Această remarcă viza în mod deosebit Anglia, deoarece, aşa cum este bine 
ştiut, Franţa semnase, la 22 iunie 1940, un armistiţiu foarte apropiat de o 
capitulare, englezii fiind singurii care se mai împotriveau trupelor victorioase 
ale Wehrmacht-ului. Atitudinea britanică era, conform legionarilor, încă o 
dovadă a neînţelegerii reciproce dintre naţional-socialismul german şi 
democraţiile occidentale119. În plus, se considera că oamenilor politici 
români le-a lipsit în trecut o mentalitate sănătoasă, ei bazându-se în 
conducerea politicii externe româneşti pe asentimentul şi sfaturile 
diplomaţilor occidentali, această situaţie, dependenţa de Anglia şi Franţa, 
fiind considerată ruşinoasă şi umilitoare120. 

Aşa cum a fost scos în evidenţă în paginile anterioare, luând în calcul 
neîncetatul antagonism româno-rus, Mişcarea Legionară a considerat 
întotdeauna că politica britanică este incompatibilă cu politica României, 

                                                 
114 Ibidem, p. 425. 
115 Müller 1993, p. 33. 
116 Sima 1997, p. 61. 
117 Ibidem. 
118 Brădescu 1996, p. 82-88, passim. 
119 Ibidem, p. 86. 
120 Ibidem, p. 81. 



Marea Britanie şi România (1936-1941) 

127 

aceasta din urmă având probleme şi duşmani diferiţi faţă de cei ai Angliei121. 
În vreme ce puterea insulară avea posibilitatea de a opta pentru o a treia 
cale, neutralitatea sau chiar alianţa cu Statele Unite, România, având 
frontiera pe Nistru, nu putea decât să aleagă între cele două puteri ce 
străjuiau Europa Central-Răsăriteană în extremităţile sale: Germania sau 
Uniunea Sovietică. Credinţa în rolul nefast pe care îl aveau evreii din 
România şi puternica influenţă a cercurilor evreieşti din Anglia sporeau 
sentimentele antiengleze ale legionarilor. Pur şi simplu se considera că 
România juca doar un rol de contrafort pentru ţările apusene, politica 
externă românească fiind apreciată doar după gradul de asemănare a acesteia 
cu politica Occidentului. 

Direct sau indirect, Anglia era acuzată de toate relele posibile, psihoza 
antiengleză fiind extrem de puternică în rândurile legionarilor. Astfel, 
garanţiile britanice de integritate teritorială nu au fost decât vorbe în vânt, 
valabile până în momentul în care au trebuit transpuse în practică, iar 
Londra era considerată a fi centrul iudeo-masoneriei mondiale. Pierderea 
Basarabiei şi arbitrajul de la Viena nu ar fi avut loc dacă nu ar fi fost 
alinierea politicii externe româneşti la cea a Foreign Office-ului. Polonia ar fi 
refuzat propunerile de discuţii ale Germaniei datorită amestecului englezilor, 
Anglia fiind acuzată chiar şi de izbucnirea celei mai distrugătoare conflagraţii 
din istoria omenirii, al Doilea Război Mondial122. Nu a scăpat neobservată 
activitatea guvernelor din exil de la Londra, care, conform membrilor 
Mişcării Legionare, duceau o politică contrară intereselor propriilor lor 
popoare, precum şi tendinţa diplomaţiei britanice de încercuire a Germaniei. 
Concluzia la toate aceste lucruri? O alianţă cu această ţară era totalmente 
exclusă, ba mai mult, Anglia trebuind să fie izgonită de pe continent, 
deoarece „perfidia” acesteia era cauza tuturor evenimentelor reprobabile din 
trecut, în planul relaţiilor internaţionale. 

Este interesant însă de menţionat atitudinea faţă de Anglia a 
comandorului von Müller, adjutantul amiralului Canaris, viziune ce a fost 
exprimată viitorului şef al diplomaţiei române, Mihail Sturdza, şi 
consemnată în cartea acestuia, România şi sfârşitul Europei. Amintiri din ţara 
pierdută. Viitorul deţinător al portofoliului Afacerilor Străine era nici mai 
mult, nici mai puţin sfătuit ca România să facă tot posibilul pentru a evita un 
război împotriva britanicilor, deoarece Marea Britanie va fi întotdeauna 
învingătoare123. 

Excesele comise de gardişti, asasinatele de la Jilava şi, mai ales, 
uciderea lui Nicolae Iorga şi a lui Virgil Madgearu au dus la o răceală 

                                                 
121 Ibidem, p. 80. 
122 Constant 1941, p. 49. Apud Müller 1993, p. 35-36. 
123 Sturdza 1994, p. 174. 
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accentuată între cei doi parteneri de guvernare: generalul Ion Antonescu, 
sprijinit de armată, pe de o parte şi, Mişcarea Legionară, de cealaltă parte. 

Luna decembrie a anului 1940 a reprezentat perioada de timp în care 
conducătorul statului a luat măsuri directe împotriva legionarilor, printre 
acestea aflându-se şi destituirea lui Mihail Sturdza ca titular al Afacerilor 
Străine. Începând cu 23 decembrie, atribuţiile fostului ministru au fost 
preluate ad-interim de către Ion Antonescu, la el ajungând toate rapoartele 
misiunilor diplomatice româneşti124. Cu destituirea lui Mihail Sturdza, 
practic, se punea capăt oricărei influenţe a Mişcării Legionare asupra politicii 
externe româneşti, precum şi a acţiunii de transpunere în practică a 
„psihozei antiengleze” a acesteia. 
 
 
Situaţia cetăţenilor britanici în timpul statului naţional-legionar din 
România 
 

Relaţiile dintre Marea Britanie şi România au cunoscut o înrăutăţire 
accentuată în timpul existenţei statului-naţional legionar, între 14 septembrie 
1940 şi 23 ianuarie 1941125. De această dată, schimbarea regimului politic din 
România a fost considerată la Londra ca reprezentând o aderare definitivă şi 
fără rezerve la politica Axei126. Răcirea relaţiilor dintre cele două ţări nu a 
fost ceva nou pentru acea vreme, ea făcând parte dintr-un proces continuu 
de deteriorare a raporturilor bilaterale, început ceva mai devreme. Politica 
externă românească era percepută ca fiind ostilă datorită părăsirii atitudinii 
de neutralitate în cadrul conflictului mondial, această impresie fiind 
confirmată şi de directorul politic al Foreign Office-ului, într-o discuţie cu 
Radu Florescu, consilier al Legaţiei României la Londra. Este interesant de 
remarcat faptul că atitudinea Ungariei, spre deosebire de cea a României, nu 
era considerată ca fiind răuvoitoare faţă de Marea Britanie, deşi englezii erau 
conştienţi că şi ungurii se aliniaseră politicii Axei127. 

Pe plan intern, adoptarea primelor legi antisemite de către guvernul 
Goga-Cuza, instaurarea regimului monarhic autoritar al regelui Carol al II-
lea, care s-a concretizat, printre altele, în diminuarea drepturilor cetăţeneşti, 
desfiinţarea partidelor politice şi crearea partidului de masă, ascensiunea tot 
mai viguroasă a extremismului politic de extremă dreaptă, au dus, ca o 

                                                 
124 Traşcă, Stan 2002, p. 53-54. 
125 În mod oficial, denumirea de stat naţional-legionar a fost abrogată abia la 15 februarie 
1941, prin decretul nr. 314 (n.a.). 
126 Dobrinescu, Pătroiu 1992, p. 92. 
127 AMAER, fond 71 România 1920-1944, vol. 131, f. 52. Telegramă trimisă de Radu 
Florescu către ministrul Afacerilor Străine ale României, în 5 septembrie 1940. 
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consecinţă firească, la o certă tensionare a relaţiilor româno-britanice. Pe 
plan extern pot fi menţionate mai multe momente care au marcat o anumită 
schimbare a politicii româneşti. Totuşi, de o cotitură clară se poate vorbi 
doar începând cu 1 iulie 1940, zi în care România a renunţat la garanţiile 
franco-britanice printr-o manieră ofensatoare, primite cu un an în urmă, la 
13 aprilie 1939128. Abandonarea aliaţilor tradiţionali ai României, Marea 
Britanie şi Franţa, precum şi apropierea tot mai clară de Germania era 
rezultatul unui proces ce începuse încă din 1936, anul demiterii lui Nicolae 
Titulescu din funcţia de ministru al Afacerilor Străine. 

Relaţiile politice dintre Marea Britanie şi România au fost dificile în 
toată perioada statului naţional-legionar. Precaritatea raporturilor bilaterale a 
fost determinată în mod categoric de două probleme: reţinerea vaselor 
britanice de pe Dunăre de către autorităţile române, dar mai cu seamă de 
arestarea unor cetăţeni britanici şi ulterioara lor maltratare de către membrii 
Mişcării Legionare. 

Prinsă între o Uniune Sovietică ostilă şi o Germanie triumfătoare în 
război, România a ales calea colaborării cu ultima dintre ele pentru a evita o 
eventuală ocupaţie militară germană. Această opinie a fost transmisă ca 
răspuns de către Radu Florescu directorului de la Foreign Office, ceea ce 
demonstrează că apropierea faţă de cel de-al Treilea Reich nu era sinceră, ci 
se datora unei conjuncturi internaţionale concrete. Exprimarea diplomatului 
român nu lasă niciun dubiu asupra valabilităţii acestui raţionament. 

„Politica noastră, am adăugat, nu va mai păcătui ca în trecut de a voi să 
inducă lumea în eroare şi, ca atare, convinşi că guvernul britanic preţuieşte 
atitudinile clare şi cinstite, vom putea conta din partea politicii britanice la 
un sprijin moral pe care Anglia îl datoreşte oricărei naţiuni libere pe pământ. 
Nu văd ce avantaj ar avea Marea Britanie dacă prin crearea de complicaţii 
externe, ţara noastră ar fi cotropită, decât acela că Londra ar vrea să 
ocrotească un guvern fictiv de pribegie”129. 

Datorită investiţiilor britanice făcute în extracţia şi prelucrarea 
petrolului din România, în ţară se afla un număr însemnat de supuşi 
britanici, ei fiind în cele mai multe cazuri ingineri la companiile petroliere. 
Alături de ei şi familiile lor, mai pot fi menţionaţi cetăţenii britanici care 
alcătuiau Legaţia Britanică de la Bucureşti130. Încercarea stupidă a Royal 

                                                 
128 Britanicii au aflat din presă că România a renunţat la garanţii, fără ca ei să fie anunţaţi în 
prealabil, ceea ce i-a determinat să nu dea niciun răspuns acestui mod nepoliticos de a 
proceda (Quinlan 1977, p. 63). 
129 AMAER, fond 71 România 1920-1944, vol. 131, f. 244. Telegramă trimisă de Radu 
Florescu ministrului Afacerilor Străine ale României, în 8 septembrie 1940. 
130 Legaţia Britanică era condusă de Sir Reginald Hoare, ministrul plenipotenţiar al Marii 
Britanii la Bucureşti. Printre alţii, mai pot fi menţionaţi John Le Rougetel, consilierul 
legaţiei, Alexander Adams, consilier comercial, Peter Augustus Buhagiar, consilier 
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Navy, eşuată în mod lamentabil, de a bloca circulaţia prin Porţile de Fier, în 
primele zile ale lunii aprilie 1940, precum şi aflarea planurilor de sabotaj ale 
britanicilor referitoare la distrugerea industriei şi sondelor petroliere131, au 
făcut ca situaţia supuşilor britanici aflaţi în România să se agraveze. Dacă în 
acea perioadă o acţiune generalizată împotriva lor nu a fost posibilă, ea a 
putut fi transpusă în practică ceva mai târziu, în timpul existenţei statului-
naţional legionar. Este important de precizat că acţiunile întreprinse 
împotriva cetăţenilor britanici au fost făcute de către membrii Mişcării 
Legionare. 

În a doua jumătate a anului 1940 se poate observa cu uşurinţă o 
succesiune de momente extrem de tensionate în raporturile dintre cele două 
ţări. Decizia Tezaurului Britanic, transmisă băncilor de pe tot cuprinsul 
Marii Britanii, de a bloca fondurile băneşti deţinute de români, precum şi 
împiedicarea transferului de aur în Elveţia, a reprezentat doar un aspect al 
acestei înrăutăţiri132. Reţinerea vaselor britanice de pe Dunăre de către 
autorităţile române a fost o altă acţiune a aceleiaşi perioade tensionate133. În 

                                                                                                                        
comercial adjunct, Dennis Wright, ataşat de legaţie, Robert Maurice Hankey, prim-secretar, 
John Leigh Reed, al treilea secretar, Maximilian Carden Despard, ataşat militar, Desmond 
Doran, şeful Serviciului Informativ Britanic, Norman Mayers, consul, lordul Forbes, 
ataşatul Aerului, John Brass, ataşatul naval, Geoffrey Household, lt.-col. Geoffrey Alex 
Colin Macnab, Albert James Johnson, arhivist, Robert Dymock Watson, ataşat naval 
adjunct, Ambery, Andrew Pember, ataşat de presă, Demetrios Gherassimos Inglessis, 
viceconsul, Jehnsen, Stanley Georg Green, James Gubson, Grand Foltig, funcţionari, 
Frances Flanagan şi Anne Windham, stenografe (ibidem, fond 71 Anglia 1920-1944, vol. 41, 
f. 265). 
131 S-a încercat de fapt o reeditare a operaţiunilor din Primul Război Mondial, când, aşa 
cum se ştie, guvernul român a distrus un număr însemnat de sonde, rafinării şi rezervoare, 
fiind incendiate totodată şi o cantitate impresionantă de derivate din petrol. În contextul 
izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, anglo-francezii, pentru a priva Germania de 
produse petroliere, au reiterat cererea de distrugere a instalaţiilor din Valea Prahovei. Au 
fost întocmite planuri minuţioase, cu acordul regelui, al guvernelor succedate în anii 1939-
1940 şi al Marelui Stat Major Român, dar punerea lor în practică era luată în calcul doar în 
cazul unui atac direct al Germaniei, combinat cu o agresiune a Uniunii Sovietice şi Ungariei. 
Politica de apropiere treptată a României faţă de Germania, din 1939-1940, a făcut ca aceste 
planuri să rămână doar pe hârtie, varianta aplicării lor devenind din ce în ce mai 
improbabilă odată cu trecerea timpului, ajungându-se chiar ca autorităţile române, în timp 
ce negociau cu anglo-francezii, să stabilească cu germanii măsuri de anihilare a eventualelor 
sabotaje (Buzatu 1998, p. 323). 
132 AMAER, fond 71 Anglia 1920-1944, vol. 14, f. 223. Telegrama nr. 65864, din 16 
octombrie 1940, trimisă din Londra, semnată de către D. G. Danielopol. 
133 Conform unei statistici din 1 august 1940, referitoare la diferendele ce existau în acele 
momente între Marea Britanie şi România, se poate menţiona reţinerea pe Dunăre a 20 de 
vase britanice (5 remorchere, 11 şlepuri, 2 tancuri, 1 elevator şi 1 ponton), cu o valoare 
totală de 73 milioane lei. La Hârşova mai erau reţinute câteva vase sub pavilion olandez şi 
sub pavilion belgian, mai precis 1 tanc şi 7 elevatoare olandeze; 2 tancuri şi 2 elevatoare 
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contrapondere, la Port Said, britanicii au reţinut vasele „Bucegi”, „Oltenia” 
şi „Steaua”, împiedicându-se astfel trimiterea în România a unor mărfuri 
comandate de Ministerul Înzestrării Armatei134. Anularea de către autorităţile 
britanice din New York a tuturor licenţelor de transport acordate pentru 
mărfurile din Statele Unite în România, precum şi imposibilitatea reluării 
curselor de vapoare de către Serviciul Maritim Român, pe ruta Constanţa - 
Istanbul - Pireu, de teamă că ele vor fi sechestrate de Marina Britanică, nu 
au reprezentat altceva decât replici punitive ale Albionului. 

Este interesant de menţionat faptul că Legaţia Germaniei a jucat un 
rol important în acţiunea de blocare a vaselor britanice. Dacă în prima fază a 
diferendului, invocând principiul libertăţii navigaţiei pe Dunăre, autorităţile 
române au rezistat cererilor formulate de Wilhelm Fabricius, ministrul 
plenipotenţiar german la Bucureşti, prin care acesta solicita interzicerea 
ieşirii de pe Dunăre a vaselor aflate sub pavilion britanic, în luna iulie a 
anului 1940, renunţarea la garanţiile franco-britanice de integritate teritorială 
şi apropierea hotărâtă a României faţă de Germania au fost decisive. 
Guvernul progerman format la 4 iulie 1940, prezidat de Ion Gigurtu şi cu 
Mihail Manoilescu la conducerea Ministerului Afacerilor Străine, a fost mult 
mai receptiv faţă de cererile germane. 

Această schimbare bruscă de atitudine nu poate fi explicată decât ca 
fiind o consecinţă a modificării raporturilor de forţe dintre marile puteri. 
Dacă în timpul guvernului prezidat de Gheorghe Tătărescu, politica de 
echilibru între Marea Britanie şi Germania era încă de actualitate, în scurt 
timp se va crede în România că Germania, şi nu Marea Britanie, va fi 
câştigătoarea competiţiei pentru dominarea spaţiului sud-est european. Ca 
atare, atitudinea guvernului Gigurtu s-a dovedit a fi mult mai tranşantă faţă 
de englezi, dar bineînţeles obedientă faţă de germani în problema vaselor 
britanice de pe Dunăre. 

Schimburile de mărfuri au fost şi ele afectate, guvernul de la Londra 
plângându-se că nu putea aduce în ţară 12 000 t de porumb, cumpărate 
înainte de 9 iunie, zi în care guvernul român interzisese exportul acestui 
produs, precum şi de faptul că i se cerea să plătească în dolari produsele 
petroliere exportate în Anglia, ceea ce contravenea acordului de plăţi anglo-
român încheiat la 6 iunie 1940135. 

Toate aceste diferende apărute înaintea existenţei statului naţional-
legionar au fost extrem de grave, deteriorând în mod considerabil relaţiile 

                                                                                                                        
belgiene (ibidem, vol. 41, f. 3-4. Telegramă trimisă de la Legaţia României din Londra către 
ministrul Afacerilor Străine, Mihail Manoilescu). 
134 Ibidem. 
135 Ibidem, f. 6. Telegramă trimisă ministrului Mihail Manoilescu, de la Legaţia României din 
Londra. 
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dintre Marea Britanie şi România. Totuşi, nicio problemă din cele relatate 
mai sus nu a afectat aşa de mult relaţiile dintre cele două ţări, în modul în 
care a făcut-o arestarea şi maltratarea unor cetăţeni britanici, la sfârşitul lunii 
septembrie - începutul lunii octombrie. Cu toate că în primele zile din iulie 
au fost expulzaţi 27 de supuşi britanici136, iar în ziua proclamării statului-
naţional legionar au mai plecat încă aproximativ 100137, în România mai 
rămăseseră destui cetăţeni britanici, în condiţiile în care doar comunitatea 
acestora din Bucureşti număra aproximativ 400 de persoane138. 

După cum se va vedea din rândurile următoare, britanicii care au 
părăsit România au procedat corect, ei anticipând vremurile tulburi ce 
urmau să vină. Mai puţin inspiraţi se vor dovedi cei ce au decis să nu plece, 
rămânând pe loc, în pofida nenumăratelor incidente ce semnificau o 
înrăutăţire accentuată a relaţiilor, ba chiar o iminentă rupere a raporturilor 
diplomatice. Aşa a fost cazul cetăţenilor britanici Percy R. Clark, Jock 
Anderson, Alexander Miller, Easter Ray Treacy, Herbert Falding Grant, J. 
E. Treacy şi Charles Read Brazier. Cu toţii îşi aveau reşedinţa în Valea 
Prahovei sau în Bucureşti, ei îndeplinind diferite funcţii de conducere la 
compania „Astra Română” sau în domeniul industriei. Se pare că, aşa cum 
însuşi Horia Sima a consemnat într-una din cărţile sale, la originea acţiunii 
de arestare a acestor supuşi britanici s-ar fi aflat Serviciul German de 
Securitate din Valea Prahovei, condus de către dr. Luptar139. Considerându-
se că britanicii ce aveau reşedinţa în jurul Ploieştiului nu sunt altceva decât 
sabotori sub acoperire, ei având misiunea să repete operaţiunea din Primul 
Război Mondial, dr. Luptar a luat legătura cu organizaţia legionară din 
judeţul Prahova, condusă de profesorul Mihai Tase, pentru a-i face cât mai 
repede inofensivi pe amintiţii cetăţeni britanici140. Această acţiune a 
reprezentat una dintre primele chestiuni de politică externă cu care s-au 
confruntat legionarii în guvernarea lor, ea arătând totodată faptul că 
generalul Antonescu, conducătorul statului, nu împărtăşea decât într-o mică 
măsură atitudinea legionarilor141. 

                                                 
136 Britanicii expulzaţi erau ingineri şi funcţionari în industria petrolieră. În 3 iulie 1940 s-a 
hotărât trimiterea lor peste graniţă, deoarece s-a considerat că aveau de gând să organizeze 
acţiuni de sabotare a industriei petroliere din România (ibidem, f. 5). 
137 În seara zilei de 14 octombrie 1940, din Gara de Nord, cu destinaţia Istanbul, au părăsit 
România 35 de funcţionari ai Legaţiei Britanice şi încă alţi 62 de cetăţeni britanici. Bagajele 
le erau compuse din 56 de valize diplomatice, precum şi din 90 de pachete de diferite 
mărimi (ibidem, f. 8). 
138 Manning 1996, p. 8. 
139 Sima 1995, vol. I, p. 127. 
140 Ibidem. 
141 Stenogramele şedinţelor 1997, p. 112. Şedinţa Consiliului de Cabinet din 27 septembrie 1940. 
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Arestările cetăţenilor britanici, sau mai bine-zis răpirile lor, au fost 
foarte asemănătoare între ele, dovedind că au fost plănuite din timp şi puse 
la cale de aceiaşi oameni. Deşi aflată sub control legionar, poliţia de stat nu a 
fost implicată cu nimic în toate aceste arestări, ele fiind realizate de membrii 
Mişcării Legionare, unii dintre ei fiind încadraţi în poliţia legionară. 

Legionarii, având convingerea că trebuie să scape România de cei cu 
„sânge englezesc”, au aplicat un interogatoriu de o brutalitate extremă, 
această atitudine fiind justificată, spuneau ei, de uciderea a peste 2 000 de 
gardişti în timpul regelui Carol al II-lea, printre care şi Căpitanul, precum şi 
de proastele relaţii dintre România şi Germania142. În toate acestea, se 
considera că amestecul britanic era de netăgăduit şi, în consecinţă, nu s-au 
purtat deloc cu mănuşi în cazul niciunuia dintre britanici. 

Considerându-se că sunt membri ai Intelligence Service-ului143, precum şi 
faptul că făceau parte dintr-o conspiraţie organizată pentru a distruge 
industria petrolieră din Valea Prahovei, pentru a sabota trimiterea de 
produse derivate din petrol în Germania, toţi cei arestaţi au fost maltrataţi. J. 
E. Treacy a fost supus mai multor serii de bătăi cu bâta peste tălpile goale, 
lovituri de pumn în faţă şi lovituri de picior în coaste, fese şi testicule. Ba 
mai mult, în timp ce era legat, a fost de mai multe ori aruncat de perete şi 
lovit în mod repetat în cap cu ţeava revolverului144. Percy R. Clark a avut 
parte de acelaşi tratament, legionarii nefiind zgârciţi nici în cazul lui cu 
loviturile de pumn, picior şi ciomag. Alternanţa întrebare-bătaie a fost 
aplicată şi pentru Alex Miller şi Jock Anderson. De fapt, aşa cum chiar Alex 
Miller a consemnat ulterior, procedura de interogare consta într-o primă 

                                                 
142 ANRDANIC, fond Microfilme Anglia, r. 309, c. 233. Vezi Anexa V, p. 371. 
143 În Anglia, serviciile secrete de informaţii au fost organizate pe principii moderne încă 
din timpul reginei Elizabeth I, iar experienţa acumulată de britanici în acest domeniu a 
influenţat structura organizatorică a celor mai multe servicii secrete din lume. De-a lungul 
întregii lor existenţe, agenţiile secrete din Marea Britanie au dat publicităţii foarte puţine 
informaţii despre structura lor organizatorică, precum şi despre acţiunile lor. Cele două 
principale servicii secrete sunt: Secret Intelligence Service (SIS, cunoscut în timpul războiului 
sub denumirea de MI-6) şi Security Service (în mod obişnuit numit MI-5). Aceste denumiri 
provin din faptul că Secret Intelligence Service a fost cândva „secţia a şasea” a serviciilor secrete 
ale armatei, în timp ce Security Service, „secţia a cincea”. În prezent, MI-6 este o organizaţie 
civilă cu funcţii similare celor pe care le are CIA în Statele Unite, principala responsabilitate 
fiind aceea de a strânge informaţii din afara teritoriului Marii Britanii. Directorul SIS-ului 
poartă apelativul de „C”, identitatea sa nefiind cunoscută nici de către membrii guvernului. 
MI-5 este echivalentul FBI-ului din Statele Unite. Diferenţa faţă de organizaţia americană 
constă în mare parte în îndeplinirea anumitor funcţii de contraspionaj extern. MI-5 are 
misiunea de a proteja informaţiile secrete britanice faţă de spionii străini, precum şi de a 
preveni sabotajele interne, subversiunile şi furtul de secrete de stat. Security Service (MI-5) nu 
are dreptul de a face arestări directe, acestea fiind realizate prin intermediul aşa-numitei 
Special Branch a Scotland Yard-ului (Encyclopædia Britannica 1994, vol. 21, p. 786-787). 
144 ANRDANIC, fond Microfilme Anglia, r. 309, c. 231-232. Vezi Anexa V, p. 370. 
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fază în punerea de către legionari a unei întrebări, sau mai degrabă de 
formulare a unei sugestii de răspuns. Neprimind răspunsul dorit, 
anchetatorii aplicau o bătaie zdravănă interogatului, după care întrebarea era 
formulată din nou145. Au fost puse în practică şi torturi psihologice. Alex 
Miller a fost ameninţat cu împuşcarea, în cazul în care refuza să 
„mărturisească”, în timp ce lui Jock Anderson i s-a zis că dacă spune un 
singur lucru neadevărat, va fi dus acasă, iar acolo îi vor fi împuşcaţi copiii, în 
faţa sa, după care va fi împuşcat şi el146. Cu siguranţă însă, prin cea mai 
grozavă tortură a trecut Percy R. Clark care a fost pus cu faţa la perete, iar 
pe creştetul capului i-a fost pus un măr, după care legionarii au tras de la 
mică distanţă în acesta cu revolverele. Atunci când mărul era nimerit de un 
glonţ, un altul i se punea pe cap, iar acest „concurs de tir” a ţinut cam o 
jumătate de oră!147. În aceste condiţii, nu este de mirare că unii dintre 
britanicii arestaţi au semnat declaraţii prin care au „recunoscut” învinuirile 
aduse, doar pentru a scăpa de tortură. Percy R. Clark, unul dintre arestaţii 
care şi-a menţinut declaraţia iniţială, în ciuda torturilor ce i-au fost aplicate, a 
distins şase etape în metoda de interogare a legionarilor148: 

1. Cererea unei mărturisiri. 
2. Maltratarea prizonierului. 
3. Smulgerea unei declaraţii de vinovăţie. 
4. Aplicarea unei noi serii de tortură, deoarece declaraţia nu era 
niciodată aşa cum o voiau legionarii. 
5. Cererea de schimbare a declaraţiei anterioare. 
6. Reluarea maltratării până când se obţinea declaraţia dorită. 
De adăugat faptul că cei arestaţi nu au primit apă şi alimente pentru o 

perioadă lungă de timp, în unele cazuri aceasta fiind chiar de câteva zile, şi 
nici nu au beneficiat de asistenţă medicală, cu toate că toţi ar fi avut nevoie 
de îngrijirile unui medic, datorită rănilor şi leziunilor cu care se aleseseră în 
urma loviturilor primite. 

Cu toate că legionarii au căutat să facă în aşa fel încât dispariţia 
cetăţenilor britanici să nu fie remarcată, acest lucru era greu de realizat. 
Ştirile despre răpirea şi maltratarea unor supuşi britanici au ajuns la 
diplomaţii Legaţiei Britanice de la Bucureşti, prin intermediului consulului 
Norman Mayers149 care a cerut imediat detalii de la procurorul general al 

                                                 
145 Ibidem, c. 221. Vezi Anexa IV, p. 354. 
146 Ibidem, c. 214. Vezi Anexa III, p. 345. 
147 Ibidem, c. 205. Vezi Anexa II, p. 332. 
148 Ibidem, c. 209. Vezi Anexa II, p. 335-336. 
149 Norman Mayers s-a născut la 22 mai 1895. A studiat la King’s College, Londra, precum şi 
la Caius College, Cambridge. A fost înrolat în armata britanică între anii 1914 şi 1919. În 23 
octombrie 1922 a fost numit viceconsul stagiar în Serviciul Consular din Levant. A fost 
trimis la Beirut, unde a avut funcţia de consul general interimar, între 10 octombrie 1925 şi 
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României150. Prin adresa sa oficială, trimisă către procurorul general, 
consulul britanic cerea: să i se comunice dacă magistratul competent a fost 
înştiinţat de aceste arestări ilegale, întrucât termenul de 48 de ore fusese 
depăşit; să se întreprindă cercetări urgente pentru a se elucida condiţiile în 
care au fost deţinuţi şi cercetaţi; să i se comunice când poate vedea pe 
respectivele persoane arestate151. 

La o singură zi distanţă de intervenţia consulului Norman Mayers pe 
lângă autorităţile române, şeful Foreign Office-ului, lordul Halifax152 i-a 
înmânat şefului misiunii diplomatice române din Londra o notă de protest 

                                                                                                                        
24 martie 1926. A fost de asemenea şi consul interimar la Jedda, din 15 septembrie 1926 
până în 26 aprilie 1927. În acelaşi an a fost numit viceconsul în cadrul Serviciului Consular 
din Levant. I-a fost acordat rangul de al treilea secretar, la 9 septembrie 1927, iar la 2 
septembrie 1930 a primit rangul de al doilea secretar în cadrul misiunii diplomatice de la 
Addis-Abeba. A îndeplinit şi funcţiile de consul şi consul general interimar la Alexandria. 
La 17 decembrie 1938 şi-a asumat responsabilitatea conducerii consulatului de la Bucureşti, 
unde, la 1 ianuarie 1939, a fost numit consul (The Foreign Office List 1940, p. 349). 
150 AMAER, fond 71 Anglia 1920-1944, vol. 14, f. 320. Adresă trimisă de consulul britanic 
Norman Mayers către procurorul general al României, de la Curtea de Apel din Bucureşti, 
în 28 septembrie 1940. 
151 Ibidem, fond 71 România 1920-1944, vol. 131, f. 381-383. 
152 Marchizii, conţii sau viconţii de Halifax sunt titluri de nobleţe acordate în mod special în 
familiile Savile, Montagu şi Wood. Edward Frederick Lindley Wood, primul conte de 
Halifax, a mai purtat titulatura de baron Irwin, în perioada 1925-1934, şi viconte de Halifax, 
între 1934 şi 1944. S-a născut în 16 aprilie 1881, la Powderham Castle, Devonshire, şi a 
murit la 23 decembrie 1959, la Garroby Hall, lângă York, Yorkshire. A studiat la Eton, 
precum şi la Christ Church, Oxford. În ianuarie 1910 a devenit membru al Parlamentului 
Britanic, reprezentând Partidul Conservator. A luptat pe Frontul de Vest pentru o anumită 
perioadă, în timpul Primului Război Mondial, ulterior devenind secretar-asistent al 
ministrului de Război. După încheierea conflagraţiei mondiale a fost în mod succesiv 
subsecretar de stat pentru Colonii (1921-1922), ministru al Educaţiei (1922-1924) şi 
ministru al Agriculturii (1924-1925). A fost vicerege al Indiei între 1925 şi 1929, primind 
rang nobiliar cu titulatura de baron Irwin. După întoarcerea în Anglia a fost numit din nou 
ministru al Educaţiei (1932-1935), Lord al Sigiliului Privat (1935-1937), lider al Camerei 
Lorzilor (1935-1938), iar la 25 februarie 1938 a devenit titularul Foreign Office-ului, în urma 
retragerii lui Anthony Eden din acest post. Perioada în care a fost şeful diplomaţiei 
britanice a reprezentat fără îndoială cea mai controversată etapă din viaţa sa, deoarece, a 
fost de acord cu politica de conciliere a premierului Neville Chamberlain faţă de Germania. 
Ca Lord al Sigiliului Privat, a purtat discuţii cu Adolf Hitler şi Hermann Göring, în 1937, 
pentru ca doi ani mai târziu să-l însoţească pe primul-ministru într-o vizită la Roma, unde a 
avut o întrevedere oficială cu Benito Mussolini. După numirea lui Winston Churchill ca 
prim-ministru, a continuat să fie titularul Foreign Office-ului, dar în decembrie 1940 a fost 
numit ambasador al Marii Britanii în Statele Unite ale Americii. În acest post a adus mari 
servicii cauzei Aliaţilor, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar ca o recunoaştere a 
acestor merite a primit titlul de conte de Halifax, în 1944. A participat la Conferinţa de la 
San Francisco, din martie 1945, ca delegat al Marii Britanii, şi a fost membru al primei 
sesiuni a Naţiunilor Unite. La 1 mai 1946 s-a retras din funcţia de ambasador. Şi-a publicat 
memoriile, intitulate Fulness of Days, în 1957 (Encyclopædia Britannica 1994, vol. 5, p. 636-637). 
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în termeni foarte categorici împotriva felului în care au fost trataţi cetăţenii 
britanici153. În textul său erau formulate cereri precise, atrăgându-se atenţia 
guvernului român că toată această afacere nu face altceva decât să 
deterioreze şi mai mult relaţiile României cu Marea Britanie. Au fost 
repetate cererile formulate anterior de către consulul Norman Mayers, la 
care s-a adăugat dorinţa de a întâlni pe un reprezentant al guvernului român, 
precum şi cerinţa insistentă ca supuşii britanici arestaţi să fie cât mai grabnic 
judecaţi, iar în cazul în care li se va dovedi nevinovăţia, să fie eliberaţi 
imediat154. 

Situaţia devenise extrem de gravă, deoarece, la cererile formulate de 
şeful Foreign Office-ului, Mihail Sturdza, ministrul Afacerilor Străine, a 
răspuns laconic, printr-o telegramă, în care Radu Florescu era însărcinat să 
transmită la Londra că cetăţenii britanici arestaţi erau urmăriţi pentru acte de 
sabotaj îndreptate împotriva statului român155. Cum răspunsul dat nu 
corespundea deloc solicitărilor formulate de partea britanică, se ajunsese la 
un stadiu foarte apropiat de ruperea legăturilor diplomatice, cum aprecia 
chiar diplomatul român de la Londra156. 

În faţa acestor proteste extrem de energice, generalul Antonescu, care 
era de fapt un anglofil157, a devenit deosebit de îngrijorat de perspectiva 

                                                 
153 AMAER, fond 71 Anglia 1920-1944, vol. 231, f. 284. Telegramă trimisă de la Legaţia 
României din Londra către Ministerul Afacerilor Străine ale României, în 20 septembrie 
1940. 
154 Ibidem. 
155 Ibidem, vol. 14, f. 194. Telegramă trimisă ministrului plenipotenţiar de la Londra, de către 
şeful diplomaţiei române, în 9 octombrie 1940. 
156 Ibidem, f. 202. Telegramă trimisă de Radu Florescu ministrului Afacerilor Străine ale 
României, în 11 octombrie 1940. 
157 Ion Antonescu a fost pentru o perioadă îndelungată de timp ataşatul militar al Legaţiei 
României din Londra şi, în urma acestei şederi, a dobândit o foarte mare admiraţie pentru 
Marea Britanie. Exemplele care dovedesc acest lucru sunt numeroase. Într-o şedinţă a 
Consiliului de Miniştri din 1940, când relaţiile cu Anglia erau deja destul de precare, Ion 
Antonescu recomanda ca presa românească să ia ca model presa insulară, unde nimeni nu 
avea voie să comenteze în ziare crimele şi procesele senzaţionale, deoarece se considera că 
ele nu fac altceva decât să excite sentimentele bestiale ale oamenilor, ci trebuie să se redea 
doar sentinţa judecătorească (Stenogramele şedinţelor 1997, p. 69. Consiliul de Miniştri din 21 
septembrie 1940). Altă dată, Ion Antonescu nu s-a sfiit să admire eficacitatea justiţiei 
britanice, relatând un caz în care un hoţ de buzunare din Londra, după ce a fost prins, a 
fost dus la judecător şi, pe baza martorilor, a fost condamnat imediat (ibidem, p. 265. 
Consiliul de Miniştri din 16 octombrie 1940). Programul de lucru al funcţionarilor britanici 
ar fi fost un alt model demn de urmat pentru angajaţii din România, conducătorul statului 
afirmând din nou într-o şedinţă de cabinet că „aş vrea să ajung în această privinţă, pentru că 
s-a ridicat problema acum, la situaţia pe care am găsit-o la englezi şi care cred că este cea 
mai bună” (ibidem, p. 281. Şedinţa Consiliului de Miniştri din 17 octombrie 1940). În altă 
situaţie dă ca exemplu Anglia unde, în anul 1925 a avut loc o grevă generală de 15 zile, şi cu 
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ruperii relaţiilor diplomatice, precum şi de eventualele atacuri aeriene ale 
Royal Air Force158 asupra Văii Prahovei sau asupra Bucureştiului159. Acest 
conflict diplomatic a scos foarte bine în evidenţă dualitatea de putere ce 
exista în conducerea României între generalul Ion Antonescu, foarte atent la 
relaţiile cu Marea Britanie, şi Mişcarea Legionară, care avea o aversiune 
extremă faţă de puterea insulară. Datorită arestării cetăţenilor englezi, Ion 
Antonescu, într-o şedinţă a Consiliului de Cabinet, nu s-a dat în lături de la 
admonestarea serioasă a lui Constantin Petrovicescu, ministrul de Interne, 
ameninţându-l chiar că dacă aceste lucruri nu încetează, în scurt timp va fi 
demis160. Drept urmare, britanicii arestaţi de legionari au fost preluaţi de 
autorităţile statului şi au compărut în faţa Tribunalului Militar din Bucureşti, 
care a stabilit nevinovăţia lor. În sfârşit, cei arestaţi erau liberi, ei părăsind 
imediat România, de frică să nu cadă din nou în mâinile legionarilor. Unii au 
plecat prin vama Giurgiu, dar alţii au ieşit din ţară pe la Constanţa, deşi 
vama de aici se afla sub control legionar. Cu toţii au ajuns la Istanbul, la 
Spitalul American, unde, în unele cazuri, au primit îngrijiri medicale foarte 
îndelungate. Se încheia astfel un episod dureros care a generat o criză 
diplomatică profundă între cele două ţări, ajungându-se, aşa cum a afirmat 
chiar personalul Legaţiei României de la Londra, la un pas de ruperea 
relaţiilor diplomatice. 

Trebuie să remarcăm din nou intervenţia promptă a generalului 
Antonescu, care chiar a prezentat scuzele sale în numele guvernului român 
pentru tratamentul inuman la care fuseseră supuşi cetăţenii britanici în 

                                                                                                                        
toate acestea „niciun articol nu s-a scumpit cu absolut nimic datorită organizării în stat” 
(ibidem, p. 386. Consiliul de Miniştri din 3 octombrie 1940). 
158 Primele unităţi aeriene în armata Marii Britanii au fost formate la doar 8 ani de la 
efectuarea primului zbor cu motor, ce a avut loc în anul 1903. În aprilie 1911 a fost format 
un batalion de aviaţie, compus dintr-o companie de dirijabile şi una de avioane. În 
decembrie 1911, Amiralitatea Britanică a înfiinţat prima şcoală de zbor, în Eastchurch, 
Kent. În luna mai a anului 1912 s-a format Royal Flying Corps (RFC), aceasta cuprinzând 
unităţi de aviaţie ce aparţineau atât marinei, cât şi armatei. Doi ani mai târziu, unităţile de 
aviaţie navală au format Royal Naval Air Service (RNAS), în timp ce titulatura de Royal Flying 
Corps a fost menţinută pentru unităţile de aviaţie ale trupelor de uscat. La 1 aprilie 1918, 
RNAS şi RFC s-au contopit, formându-se astfel Royal Air Force (RAF), creându-se astfel o 
nouă categorie a forţelor armate din Marea Britanie, alături de marină şi trupele terestre. 
Din acelaşi an 1918, trupele de aviaţie au avut propriul ministru, subordonat unui secretar 
de stat al Aerului. RAF dispunea de 291 000 de persoane şi 22 647 aparate de zbor la 
sfârşitul Primului Război Mondial. La sfârşitul celei de-a doua conflagraţii mondiale, Aviaţia 
Regală Britanică dispunea de 963 000 de persoane, numărul acestora fiind redus în perioada 
postbelică la aproximativ 150 000. În anul 1964, RAF, împreună cu Amiralitatea şi cu War 
Office, au devenit subordonate Ministerului Apărării (Encyclopædia Britannica 1994, vol. 10, p. 
217). 
159 Stenogramele şedinţelor 1997, p. 112. Şedinţa Consiliului de Cabinet din 26 septembrie 1940. 
160 Ibidem, p. 111. Şedinţa Consiliului de Cabinet din 27 septembrie 1940. 
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perioada prealabilă preluării lor de către autorităţile statului. Însă, până să 
ajungă la autorităţile competente, care au avut un comportament ireproşabil, 
unii dintre arestaţi au stat chiar mai mult de o săptămână în mâinile 
legionarilor, timp în care, aşa cum s-a putut vedea din rândurile de mai sus, 
au fost torturaţi fizic şi psihic, au fost privaţi de apă şi alimente, precum şi 
de îngrijire medicală, deşi în urma torturilor ar fi avut nevoie de aşa ceva. 
Nu este deloc de neglijat faptul că legionarii au confiscat un mare număr de 
bunuri, cele mai multe nefiind restituite ulterior161. 

Deteriorarea relaţiilor diplomatice ale României cu Marea Britanie a 
provocat o situaţie tensionată în cadrul legaţiei din Londra. Cel mai elocvent 
exemplu este cazul lui Dimitrie Dimăncescu, consilierul pentru presă. 
Acesta, considerând că guvernul de la Bucureşti nu reprezenta interesele 
reale ale ţării, şi-a mutat biroul din sediul legaţiei, luând cu sine cifrul, maşina 
de scris, precum şi alte articole, încât Radu Florescu nu mai avea niciun 
control asupra activităţii lui. „Nu îşi aduce aminte de legaţiune decât atunci 
când îmi trimite creditorii lui pentru cheltuielile angajate de dânsul în 
numele legaţiunii”, afirma cu năduf diplomatul român162. Conform 
aprecierilor lui Radu Florescu, Mircea Eliade163, care se afla în Anglia la acea 
vreme, şi care era „în legături strânse cu conducerea Mişcării Legionare” a 
trimis şi el o telegramă destinată vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri, 
Horia Sima, dar şi subsecretarului de stat din Ministerul Propagandei 
Naţionale, Alexandru Constant, prin care recomanda demiterea şi 
rechemarea în ţară a lui Dimitrie Dimăncescu, „cunoscut carlist şi 

                                                 
161 Percy R. Clark a reclamat luarea de către legionari a sumei de 25 000 lei, precum şi a 
întregii cantităţi găsite la el acasă din următoarele bunuri: vinuri şi lichioruri, cereale, 
medicamente, biciclete (5), ţesături din in şi lenjerie de pat. Lui Alex Miller i-au fost luate 
ceasul şi lanţul din aur, în timp ce J. E. Treacy a fost deposedat de maşină, banii găsiţi în 
casă, bijuteriile soţiei, mari cantităţi de haine şi alimente (ANRDANIC, fond Microfilme 
Anglia, r. 309, c. 208, 225, 234. Vezi Anexele II, IV şi V, p. 333, 335, 358, 373). 
162 AMAER, fond 71 Anglia 1920-1944, vol. 41, f. 196. Telegramă trimisă de Radu Florescu 
ministrului Afacerilor Străine ale României, în 9 octombrie 1940. 
163 Mircea Eliade a fost intelectualul cel mai apropiat de Nae Ionescu, mentorul spiritual al 
Mişcării Legionare, iar acest lucru nu a rămas fără urmări. Deşi Eliade a negat ulterior orice 
afinitate sau simpatie faţă de legionari, afirmând că rolul său a fost unul exclusiv cultural, cu 
certitudine putem spune astăzi că el a sperat şi a crezut în triumful Mişcării Legionare, lucru 
dovedit, printre altele, de un articol publicat de el în Buna vestire, la sfârşitul anului 1937, şi 
intitulat extrem de sugestiv De ce cred în biruinţa Mişcării Legionare? (Petculescu 1994, p. 145-
146). D. G. Danielopol, în memoriile sale, consemnează faptul că la puţin timp după 
cooptarea legionarilor la putere, Eliade, care se afla la Londra în acea vreme, şi-a 
demonstrat adeziunea sa faţă de cauza legionară: „[…], Eliade a luat cuvântul. El ne-a făcut 
un expozeu extrem de documentat al « ororilor » comise de poliţia fostului regim contra 
Gărzii de Fier, spunându-ne pe şleau că el era una din luminile conducătoare ale acestei 
mişcări, şi că a avut de suferit din această cauză rigorile lagărului de concentrare” 
(Danielopol 1995, p. 134). 
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antilegionar, care sabotează noul regim”164. După demisia sa de la legaţie, 
Dimăncescu a continuat să atace guvernul de la Bucureşti, înfiinţând, aşa 
cum Radu Florescu susţinea într-o telegramă trimisă în capitala României, 
un post de radio clandestin care emitea pe unde scurte, în limba română165. 

În final, se pot emite câteva concluzii. Resentimentele faţă de modul 
în care au fost trataţi cetăţenii britanici au continuat să existe mult timp, Sir 
Reginald Hoare166 cerând cu insistenţă obţinerea unei „satisfacţii” pentru 
incidentele produse în octombrie 1940167. Criza generată de arestarea ilegală 
a cetăţenilor britanici a reprezentat prima mare problemă de politică externă 
a guvernării legionare. Ea a făcut parte dintr-un lung şir de excese, ceea ce 
demonstrează faptul că legiunea atinsese un stadiu în care cu greu mai putea 
fi controlată. Legionarii, veniţi la putere după o lungă perioadă de 
persecuţie, s-au consolat prin jafuri şi răzbunări locale, iar Horia Sima a 
trebuit să tolereze aceste izbucniri pentru a mai avea totuşi o brumă de 
autoritate asupra „cămăşilor verzi”168. Mai trebuie să ţinem cont de faptul că, 
în timpul regimului carlist, au fost unele zone în care clasa conducătoare 
gardistă fusese exterminată în totalitate, de pildă judeţul Prahova, unde 
organizaţia teritorială a căzut în mâna extremiştilor şi a noilor-veniţi169. O 
altă explicaţie ar mai putea fi faptul că arestările şi problemele create au fost 
înfăptuite de aripa de stânga a Mişcării170, care nu vedea cu ochi buni alianţa 

                                                 
164 AMAER, fond 71 Anglia 1920-1944, vol. 14, f. 187. Telegramă trimisă de Radu Florescu 
ministrului Afacerilor Străine ale României. 
165 Ibidem. 
166 Sir Reginald Hervey Hoare s-a născut în 19 iulie 1882. A fost numit ataşat de ambasadă 
în data de 7 decembrie 1905. A fost repartizat la Constantinopol (Istanbul), în 27 august 
1906, dar a lucrat şi la Atena pentru o scurtă perioadă de timp. În anul următor i s-a acordat 
un certificat de cunoaşterea limbii turce. A obţinut rangul de al treilea secretar de misiune 
diplomatică, la 23 martie 1908. A fost transferat la Roma, în 1909, unde a fost promovat al 
doilea secretar. Ulterior, a fost transferat la Pekin, în iunie 1914, iar trei ani mai târziu la 
Petrograd. Membru al delegaţiei conduse de Mr Lindsey, la Arhanghelsk, unde a fost chargé 
d’affaires, până în 31 august 1919. A fost transferat în cadrul Foreign Office-ului, iar mai târziu 
la Varşovia. A devenit consilier în cadrul ambasadei din Pekin. În perioada 1925-1927 a 
îndeplinit funcţia de însărcinat cu afaceri la Constantinopol. Ministru plenipotenţiar la Cairo 
şi Teheran. La 1 februarie 1935 a fost transferat la Bucureşti. A fost decorat cu Medalia 
Jubileului de Argint (The Foreign Office List 1940, p. 286-287). 
167 AMAER, fond 71 Anglia 1920-1944, vol. 14, f. 497. Telegramă trimisă de Alexandru 
Cretzianu, secretar general al Ministerului Afacerilor Străine, către ministrul Justiţiei, Mihai 
Antonescu, în 11 ianuarie 1941. 
168 Nagy-Talavera 1996, p. 424. 
169 Rallo 1999, p. 97. 
170 Conform opiniilor colonelului Teodorescu, facţiunea de stânga avea şi comunişti în 
rândurile sale, ei fiind recrutaţi în perioada în care Mişcarea Legionară a fost scoasă în afara 
legii (ANRDANIC, fond Microfilme Anglia, r. 309, c. 86). 
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cu generalul Antonescu, făcută de elementele de dreapta, în frunte cu Horia 
Sima. 
 
 
Emigraţia română din Marea Britanie în decursul anului 1941 
 

Izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, cucerirea unor ţări 
europene de către armatele Axei sau trecerea de partea Germaniei şi Italiei a 
altor state a avut ca una din consecinţe formarea unei emigraţii numeroase 
în Europa Occidentală. Mai întâi s-a constituit în Franţa, iar după ieşirea 
acesteia din război, centrul emigraţiei a devenit Marea Britanie. Astfel, cu 
precădere în Londra, dar şi în restul teritoriului britanic se aflau cetăţeni care 
proveneau atât din ţări occidentale, cât şi din ţări ale Europei Central-
Răsăritene, din care nu făcea excepţie România. Este important însă de 
precizat că emigraţia română din Marea Britanie nu a fost prea numeroasă, 
ea neputându-se nici pe departe compara din punct de vedere numeric cu 
cea poloneză sau cu cea cehoslovacă, aceasta spre a lua doar două exemple. 
Numărul cetăţenilor români era în jur de 2 000 şi nu puţini dintre aceştia 
fuseseră funcţionari ai Legaţiei României şi ai altor instituţii aferente, care, 
după încetarea relaţiilor diplomatice dintre Marea Britanie şi România, la 15 
februarie 1941, au refuzat să se întoarcă în ţară, la ei adăugându-se şi alte 
persoane ajunse pe teritoriul britanic pe diverse căi171. Conform estimărilor 
oficialităţilor de la Londra, cam o treime dintre aceştia erau capabili să aducă 
o anumită contribuţie la efortul de război al Angliei172. Emigraţia română a 
avut un anumit rol în transmiterea către partea britanică a unor ştiri în 
legătură cu realităţile româneşti, a servit ulterior ca mediatoare în sondajele 
făcute de guvernul de la Bucureşti pentru ieşirea din tabăra Axei, a influenţat 
opinia publică britanică prin activităţi editoriale, dar, mai ales, a reprezentat 
o variantă alternativă la ordinea de lucruri ce exista în România la acea 
vreme173. Raţionamentul lui D. G. Danielopol174, delegat al Băncii Naţionale 
a României la Londra, este edificator în acest sens: 

                                                 
171 Dobrinescu, Pătroiu 1992, p. 106. 
172 Beza 1994, p. 91. 
173 Dobrinescu 1993, p. 116. 
174 D. G. Danielopol a fost expert al Băncii Naţionale a României. A făcut parte din Legaţia 
României de la Londra, iar după 15 februarie 1941, momentul ruperii relaţiilor diplomatice 
dintre Marea Britanie şi România, a ales să rămână în capitala britanică. După sfârşitul celui 
de-al Doilea Război Mondial s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, preocupându-se în 
mod special de pictură şi ziaristică. A activat în cadrul faimoasei agenţii de presă Copley News 
Service, din Washington DC, lucrând chiar şi pentru Casa Albă. A adus o importantă 
contribuţie la alegerea preşedinţilor Richard Nixon şi Ronald Reagan, pentru primul 
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„Evident că, din punct de vedere strict momentan, cum banii noştri erau 
blocaţi, prezenţa mea la Londra nu mai era necesară, dar războiul nu se 
terminase şi era evident că, deşi germanii şi Antonescu erau convinşi că-l vor 
câştiga, noi de aici aveam convingerea contrară. În cazul când noi aveam 
dreptate, era mai bine pentru ţară ca să fie la Londra cineva care să 
urmărească de aproape toate planurile de reconstrucţie postbelice Aliate, 
căci în ţară erau destui care se ocupau de noua ordine a lui Hitler”175. 

Primele încercări de organizare a unei mişcări române libere la Londra 
au fost făcute de V. V. Tilea176, încă din luna octombrie a anului 1940, ele 
continuând în luna următoare când acesta şi-a prezentat în mod public 
intenţiile, în condiţiile în care, în România, aveau loc asasinatele de la Jilava. 
S-a dovedit a fi o acţiune prematură, fiindcă o mişcare a românilor nu avea 
nicio şansă să ia fiinţă atât timp cât existau relaţii diplomatice între Marea 
Britanie şi România, guvernul britanic neputând recunoaşte simultan 
guvernul Antonescu şi un organism de opoziţie faţă de general, cu sediul la 
Londra177. Dar în lunile martie şi aprilie, la puţin timp după ruperea relaţiilor 
diplomatice româno-britanice, în condiţiile în care cea mai mare parte a 
membrilor legaţiei de la Londra au manifestat simpatie pentru cauza 
Imperiului Britanic şi au refuzat să se mai întoarcă în ţară, au început 
tratative şi negocieri între românii aflaţi pe teritoriul britanic pentru 
organizarea unei mişcări. Însă, în timpul adoptării proiectului de regulament 
a viitoarei mişcări libere, cinci participanţi la aceste discuţii, în frunte cu 
Victor Cornea178, au considerat că viitoarea mişcarea este în realitate una 

                                                                                                                        
conducând campania de presă în vederea alegerii ca şef al executivului. A murit în Statele 
Unite (Danielopol 1995, p. 7-8). 
175 Ibidem, p. 183. 
176 Virgil Viorel Tilea (1896-1973) s-a născut la Sibiu. S-a căsătorit cu Eugenia Pop, având 
cu aceasta patru copii, Radu, Ileana, Ioana şi Stanca. A urmat liceul în oraşul natal, după 
care a studiat dreptul şi economia la Cluj, Bratislava, Viena şi Londra. În anul 1913, la Sibiu, 
a fondat clubul studenţesc „Britania”. A fost secretar al Consiliului Naţional Român şi 
delegat la Conferinţa de Pace de la Paris, precum şi secretar particular al preşedintelui 
Consiliului Dirigent al Transilvaniei. Între anii 1919 şi 1923 a îndeplinit funcţia de secretar 
al Legaţiei României de la Londra, iar în 1926 a înfiinţat pentru prima dată în România o 
asociaţie culturală anglo-română, la Cluj. Preşedinte al tineretului naţional-ţărănesc din 
Transilvania în perioada 1926-1931. Membru al Parlamentului României, în anul 1928, iar 
în guvernele naţional-ţărăniste din 1930-1931 şi 1931-1933 a fost subsecretar de stat. 
Membru al delegaţiei României pentru Liga Naţiunilor (1929-1933), preşedinte al Asociaţiei 
Anglo-Române de la Bucureşti (1933-1939). Secretar executiv al Frontului Românesc, în 
Transilvania. În ianuarie 1939 a fost numit ministru plenipotenţiar al României la Londra, 
funcţie ce a deţinut-o până în iulie 1940 (ANRDANIC, fond Microfilme Anglia, r. 444, c. 
269). 
177 Dobrinescu 1993, p. 94. 
178 Victor Cornea (1901-1977) s-a născut la Ileni, lângă Făgăraş. În acest oraş a urmat 
studiile liceale, iar pe cele universitare la Bucureşti şi Oxford. A fost avocat în capitala 
României, magistrat în Făgăraş şi membru al Partidului Naţional-Ţărănesc, încă de la 
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carlistă, „deghizată” şi, în consecinţă, la 1 mai au înfiinţat Comitetul 
Democratic Român. Acesta îşi propunea următoarele obiective: să doboare 
dictatura generalului Antonescu şi să instaureze o formă de guvernământ 
reprezentativă; să încurajeze înrolarea românilor de peste hotare în armata 
britanică; restabilirea independenţei şi unităţii teritoriale a României şi o 
colaborare cu celelalte ţări central-europene179. Alături de Cornea, în 
Comitetul Executiv al Comitetului Democratic Român mai erau: L. N. 
Cristea, N. V. Gheorghiu, D. G. Mateescu şi I. Podea, la care s-au mai 
adăugat ulterior A. Bianu, V. E. Budeanu, D. G. Danielopol şi V. Styrcea. 

La doar două zile distanţă de crearea Comitetului Democratic Român, 
V. V. Tilea a înfiinţat în mod oficial Mişcarea Română Liberă, aceasta având 
şi o agenţie de presă proprie, Free Rumanian News Agency, care-i permitea să 
editeze Buletinul românesc de ştiri. Statutul mişcării conţinea 14 articole, era 
datat cu ziua de 9 aprilie, fiind consideraţi membri fondatori toţi cei care 
aderaseră la mişcare până la 1 aprilie 1941180. La mişcarea condusă de Tilea 
au aderat, printre alţii, Marcu Beza181, George Emil Iliescu, Matila Ghica182, 

                                                                                                                        
întemeiere. Între anii 1929 şi 1933 a fost trimis de către guvernul României să efectueze 
studii economice în Anglia, Suedia, Danemarca, Germania, Cehoslovacia, Austria şi 
Ungaria. A fost arhivist al Legaţiei României din capitala britanică, lector la Universitatea 
din Londra, el stabilindu-şi ulterior domiciliul în Anglia, unde a editat mai multe lucrări. 
Preşedinte al Comitetului Democrat Român, înfiinţat la 1 mai 1941. În anii postbelici, în 
condiţiile instaurării comunismului în România, a reorganizat mişcarea condusă de el, pe 
care a denumit-o Comitetul Democrat Român Liber. La Londra a editat un periodic în 
limba română, Glia, iar unul în limba engleză, The East European Spokesman (Beza 1994, p. 
114-118). 
179 Dobrinescu 1993, p. 98. 
180 Ibidem, p. 99. 
181 Marcu Beza (1886-1948) s-a născut la Vlaho-Clisura, Macedonia. S-a căsătorit cu Athena 
Daponte, având cu aceasta un fiu, Dinu. A studiat la Universitatea din Bucureşti, precum şi 
la King’s College, Londra. Înainte de Primul Război Mondial a fost consul general al 
României în capitala britanică, iar mai târziu în Ierusalim şi Cairo. Lector la King’s College, 
unde a predat cursuri de istoria României şi de limba română. Membru al Academiei Regale 
a României. A desfăşurat vaste cercetări paleografice în Orientul Apropiat. În preajma 
ruperii relaţiilor diplomatice dintre Marea Britanie şi România îndeplinea funcţia de 
consilier special al legaţiei. A murit la Bucureşti, fiind împiedicat de autorităţile comuniste 
să se întoarcă la Londra, acolo unde-i rămăsese familia (ANRDANIC, fond Microfilme 
Anglia, r. 444, c. 268; Beza 1994, p. 100-102). 
182 Matila Ghica a obţinut doctoratul în drept la Universitatea din Bruxelles, fiind şi 
absolvent al Şcolii Superioare de Electricitate din Paris şi al Şcolii Franceze de Navigaţie. A 
fost aspirant în marina franceză şi căpitan-comandor în marina română. În timpul Primului 
Război Mondial a îndeplinit funcţia de ajutor al ataşatului militar din Londra. După 
terminarea războiului a fost comisar special al României în Statele Unite ale Americii, în 
problema repatrierii românilor. Ministru plenipotenţiar în ţările scandinave, ulterior ataşat 
special al Legaţiei României din Londra. În 1941 a fost ales vicepreşedinte al Comitetului 
Naţional al Mişcării Române Libere (ANRDANIC, fond Microfilme Anglia, r. 444, c. 266). 
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Constantin Michel Laptew, Gheorghe Dumitrescu183, Alexandru Drăghici, 
Anne-Marie Callimachi, Dimitrie Dimăncescu184, Gheorghe Iliescu, Otto 
Michel Smilovici, Constantin Cezar Vârgolici, Traian Belitoreanu, Adina 
Iliescu, Ioan Raţiu, Sandală Stătescu şi Radu Tilea, în calitate de membri. 

Astfel, la 22 iunie 1941, în momentul în care trupele române în 
colaborare cu cele ale Wehrmacht-ului au atacat Uniunea Sovietică, în Anglia 
se găseau două grupări româneşti rivale, fiecare dintre ele năzuind să obţină 
recunoaşterea oficială a guvernului britanic, în detrimentul celeilalte. Cum 
însă Mişcarea Română Liberă avea doar 52 de membri, incluzând aici şi 22 
de marinari români care refuzaseră în decembrie 1940 să se întoarcă în 
România, iar Comitetul Democratic Român era şi mai puţin numeros, nu-i 
de mirare că autorităţile britanice nu s-au grăbit să recunoască niciuna dintre 
cele două mişcări, pentru că aceste facţiuni, nici singure, nici împreună nu 
erau reprezentative pentru opinia publică din România185. Pe lângă 
considerentele de ordin numeric ce nu pot fi neglijate, guvernul de la 
Londra a mai avut şi alte motive. Ambele mişcări aveau la conducere 
oameni care nu erau personalităţi de prim rang ale vieţii politice româneşti. 
În plus, V. V. Tilea era văzut cu multă suspiciune de către Iuliu Maniu, 
datorită colaborării pe care fostul ministru plenipotenţiar de la Londra o 
avusese cu regele Carol al II-lea186. Pe lângă toate acestea, membrii Foreign 

                                                 
183 Gheorghe Dumitrescu s-a născut în 27 octombrie 1888, la Bucureşti. A absolvit Colegiul 
Naval Regal Român, Academia Militară Română, Şcoala Navală Specială Română şi Şcoala 
de Stat Major a Marinei Regale a României. A frecventat cursurile speciale de la 
Portsmouth, ale Marinei Regale Britanice. A îndeplinit diferite funcţii în marina română. 
Profesor la Academia Militară Navală, la Colegiul Naval şi la Şcoala Specială Navală. În 
anul 1940 a fost numit ataşat militar şi naval la legaţia din Londra (ibidem). 
184 Dimitrie Dinu Dimăncescu s-a născut la 7 iulie 1896, la Titu. A studiat dreptul şi 
arhitectura la Bucureşti, iar ingineria industrială la Pittsburg, Pennsylvania, fiind şi doctor 
honoris causa al University of Southern California, Los Angeles. A participat ca voluntar la Primul 
Război Mondial, cu gradul de locotenent. În anul 1922 a fost numit consilier al Legaţiei 
României din Washington, iar în perioada 1930-1936 a îndeplinit funcţia de consul al 
României în San Francisco, California. În 1939 a fost numit consilier de legaţie în Londra 
(ibidem, c. 269-270). 
185 Ibidem, c. 503. Adresă trimisă de colonelul C. E. Ponsonby către colonelul Scovell, în 20 
august 1941. 
186 După restauraţia regală din 1930, V. V. Tilea a reuşit să devină un apropiat de-al 
suveranului şi să obţină favorurile acestuia. În anul 1935, împreună cu alţi câţiva membri ai 
Partidului Naţional-Ţărănesc, a pus bazele Frontului Românesc, formaţiune politică 
naţionalistă ce susţinea „prestigiul neştirbit al monarhiei”. S-a creat astfel o breşă în cadrul 
partidului prezidat de Maniu, slujindu-se scopurile regelui Carol al II-lea, de a scinda în mod 
deliberat partidele democratice, prin aplicarea dictonului divide et impera. A adus o 
contribuţie însemnată la instaurarea dictaturii regale, trimiterea la Londra ca ministru 
plenipotenţiar fiind considerată de mulţi ca o recompensă a regelui, ce i-a fost acordată 
pentru serviciile sale (ibidem, c. 330-331. Memorandum al Comitetului Democratic Român, 
pentru autorităţile britanice, întocmit în 29 august 1941; Enciclopedia 2000, p. 141-142). 
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Office-ului au fost extrem de conştienţi că recunoaşterea unei mişcări sub 
conducerea lui Tilea va duce în mod automat la deteriorarea solidarităţii 
pentru cauza Marii Britanii, întreţinută în România de membrii Partidului 
Naţional-Ţărănesc, în frunte cu Iuliu Maniu187. Nu în ultimul rând a contat 
pentru britanici impresia pe care şi-au format-o despre cele două grupări, 
după ce au monitorizat activitatea acestora. Concluzia la care au ajuns a fost 
aceea că între românii din Marea Britanie era o animozitate puternică şi că 
„nu este bine să se ia ca literă de evanghelie ceea ce spune un membru al 
unei facţiuni despre aderenţii celeilalte”188. 

Mai mult decât atât, mijloacele la care s-au recurs pentru atingerea 
diferitelor scopuri, li s-au părut britanicilor total neadecvate, Donald J. Hall 
chiar consemnând acest lucru într-o telegramă trimisă Ambasadei Britanice 
din Washington. 

„Am urmărit cu multă atenţie fiecare fază a Mişcării Române Libere din 
Anglia, şi pot spune că au fost comise multe din cele mai mari greşeli care se 
puteau face de către un comitet în exil. Românii au o aptitudine înnăscută 
pentru intrigă, care-i face incapabili să se stăpânească, iar Tilea a mers mult 
mai departe cu acest mod de a proceda, pentru lucruri pe care le-ar fi putut 
obţine foarte uşor prin mijloace corecte”189. 

Conform secretarului de stat R. A. Butler, din cadrul Foreign Office-ului, 
cea mai potrivită soluţie ar fi fost crearea unei societăţi anglo-române, cu 
scopuri culturale şi sociale, dar nicidecum politice. Preşedinţia viitoarei 
organizaţii urma să fie atribuită lui V. V. Tilea190. 

Participarea României la atacul german asupra Uniunii Sovietice a dat 
noi speranţe celor două grupări româneşti că vor obţine mult râvnita 
recunoaştere oficială. Într-un memoriu trimis de liderul Mişcării Române 
Libere către oficialităţile de la Londra, acesta considera că, după 22 iunie 
1941, se impunea cu şi mai mare necesitate decât înainte de această dată, 
crearea unei organizaţii politice româneşti, pentru a contracara propaganda 
germană ce susţinea că Marea Britanie nu mai este interesată de soarta 
ţărilor mici din estul Europei. Un alt argument mai era acela că se putea 
solicita de pe nişte baze mult mai solide eventualul sprijin american, precum 
şi crearea posibilităţilor de dialog cu reprezentanţii Uniunii Sovietice, în 

                                                 
187 ANRDANIC, fond Microfilme Anglia, r. 444, c. 77. Raport trimis în 24 iunie, de R. A. 
Butler, subsecretar de stat la Foreign Office, către Brendon Bracken, membru al 
parlamentului. 
188 Ibidem, c. 503. Adresă trimisă de colonelul Ponsonby către colonelul Scovell, în 20 august 
1941. 
189 Ibidem, c. 340-341. Telegramă trimisă de către Donald J. Hall către Ambasada Britanică 
din SUA, Washington DC, personal lui J. Leigh Reed. 
190 Ibidem, c. 424. 
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scopul normalizării raporturilor cu această ţară191. În acelaşi memoriu, V. V. 
Tilea, având în minte precedentul creat în timpul Primului Război Mondial, 
când unii dintre prizonierii români căzuţi în Rusia au fost înrolaţi în armata 
română, nu a exclus realizarea acestui lucru şi în a doua conflagraţie 
mondială192. 

În vara anului 1941, pentru a forţa oarecum mâna oficialilor de la 
Londra, atât Mişcarea Română Liberă, cât şi Comitetul Democratic Român 
şi-au intensificat contactele externe, prin discuţii avute cu diverşi oameni 
politici şi diplomaţi străini aflaţi în capitala britanică, unii dintre ei având 
statutul de membri ai guvernelor din exil. Ideea era că, dacă obţineau 
recunoaşterea oficială a acestora, englezii nu se mai puteau codi. Mişcarea 
Română Liberă chiar a reuşit să obţină desemnarea unui ofiţer de legătură 
din partea guvernului ceh, ceea ce l-a încurajat pe Tilea să încerce să 
realizeze acelaşi lucru şi cu polonezii193. Fiind într-o situaţie oarecum 
asemănătoare în ce priveşte problema existenţei unei organizaţii unice la 
Londra, sârbii, prin diplomatul Nintchich, s-au arătat favorabili unei 
eventuale cooperări cu românii194. Acestea au fost însă singurele succese 
înregistrate de români, pentru că reprezentanţii celorlalte guverne au 
declinat propunerile de colaborare. În adoptarea acestei decizii a contat 
foarte mult faptul că britanicii nu recunoscuseră în mod oficial existenţa 
celor două grupări româneşti. Aflându-se pe tărâm britanic, era şi normal ca 
polonezii, grecii, norvegienii şi, în final, chiar şi sârbii, să nu dea curs 
cererilor venite din partea românilor. Este edificator în acest sens că 
polonezii, confruntaţi cu cererea de a desemna un ofiţer de legătură pe lângă 
Comitetul Democratic Român, înainte de a da un răspuns, au cerut părerea 
Foreign Office-ului195. 

Cu toate că românii din Marea Britanie n-au înregistrat prea mari 
succese în acţiunea lor de a organiza nişte mişcări reprezentative şi, după 
cum s-a văzut, nici nu au reuşit să obţină recunoaşterea oficială britanică, 
acţiunea lor a constituit un exemplu pentru românii care se stabiliseră în 
America de Nord, cu precădere în Statele Unite, unde erau câteva sute de 

                                                 
191 Ibidem, c. 253-255. 
192 În timpul Primului Război Mondial, în Rusia, au fost luaţi prizonieri români ce luptaseră 
în cadrul armatei austro-ungare. După intrarea României în război de partea Antantei, în 
teritoriul rusesc s-au creat două corpuri de voluntari ardeleni şi bucovineni. Primul a fost 
organizat în apropierea Kievului, la Darniţa, iar al doilea în părţile Siberiei. Unii dintre ei au 
ajuns chiar să şi lupte în cadrul bătăliilor de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz, aducând astfel o 
contribuţie morală, dar şi militară, la efortul de război al României (Şerban 2003, passim). 
193 Danielopol 1995, p. 237. 
194 Dobrinescu 1993, p. 102. 
195 ANRDANIC, fond Microfilme Anglia, r. 444, c. 490-491. Minută întocmită de P. Dixon, 
în 29 august 1941. 
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mii de cetăţeni americani de origine română. Preotul Glicherie Moraru, din 
Montreal, împreună cu preotul Ştefan Oprea, din Detroit, au pus la rândul 
lor bazele unei mişcări ce se inspirase în mod clar după modelul oferit de 
mişcarea condusă de V. V. Tilea196. Organizaţia de pe continentul american 
edita o revistă intitulată The Free Roumanian, publicaţie în care s-au tipărit şi 
articole scrise de fostul ministru plenipotenţiar la Londra, ceea ce întărea 
afirmaţiile celor doi preoţi fondatori, care scoteau în evidenţă legătură dintre 
mişcarea din capitala britanică şi cea din Statele Unite şi Canada197. Este 
interesantă reacţia britanicilor la aflarea veştii că românii din America doreau 
să organizeze ceva similar cu ceea ce se încercase în Marea Britanie. Într-o 
ciornă redactată de Godfroy Lias, acesta afirma: 

„S-a sugerat că ar fi indicat pentru noi să lăsăm Departamentul de Stat să 
afle în mod confidenţial ceea ce am păţit noi cu rivalităţile dintre români, 
precum şi părerea noastră despre viitoarea organizaţie Free Roumanians. 
Preveniţi, americanii ar fi capabili să preîntâmpine formarea unor tabere 
rivale în Statele Unite”198. 

Merită a fi consemnat faptul că în această a doua jumătate a anului 
1941 au avut loc câteva tentative nereuşite de unificare a celor două grupări 
ale românilor din Anglia, iniţiate de diverse personalităţi care au ajuns pe 
teritoriul britanic în acest interval. Primul care a încercat într-o oarecare 
măsură a fost colonelul Constantin Mavrodi199, care a reuşit să vină la 
Londra după o lungă călătorie200. Fiind considerat trimisul lui Iuliu Maniu, şi 
nefiind în trecut angajat în politică, ambele grupări au căutat să-l atragă de 
partea lor, Mişcarea Română Liberă oferindu-i chiar preşedinţia201. Deşi 
formal Foreign Office-ul îl sfătuise să se ţină la distanţă pentru o perioadă de 

                                                 
196 Tejchman 1980, p. 492-493. Apud Dobrinescu 1993, p. 101. 
197 Danielopol 1995, p. 237. 
198 ANRDANIC, fond Microfilme Anglia, r. 444, c. 579. Ciornă întocmită de către Godfroy 
Lias, în decursul lunii septembrie a anului 1941. 
199 Colonelul Mavrodi se bucura de o anumită poziţie socială în România, bunica sa fiind 
doamnă de onoare a reginei Elisabeta, iar mama sa, doamnă de onoare a reginei Maria. 
Conform surselor britanice, el a făcut avere, în mare parte, prin intermediul contractelor de 
armament, în special cu firma Schneider-Creusot (ibidem, c. 136. Telegramă trimisă de R. 
Seton-Watson către Mr Leeper, în 28 iunie 1941). 
200 Constantin Mavrodi a plecat din România după ce a avut o discuţie cu Sir Reginald 
Hoare, ministrul plenipotenţiar al Marii Britanii de la Bucureşti, în care i-a cerut acestuia din 
urmă să-i faciliteze călătoria în Anglia, precum şi o funcţie militară în această ţară. În faţa 
acestei cereri, diplomatul britanic i-a recomandat să ia legătura cu Iuliu Maniu, care, 
conform versiunii lui C. Mavrodi, i-ar fi spus că este o mare greşeală să se înroleze în 
armata britanică, deoarece poate fi de mai mare ajutor rămânând în afara ei. Călătoria a 
durat patru luni, ea realizându-se pe la Cape Town. A ajuns în Anglia cu 36 de geamantane, 
precum şi cu o însemnată sumă de bani, el fiind însoţit de soţia sa (ibidem). 
201 Dobrinescu 1993, p. 103. 
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timp, colonelul Mavrodi, încă de la început s-a raliat mişcării conduse de 
Victor Cornea, cu toate că, oficial, nu a devenit membru al Comitetului 
Democratic Român202. Atragerea lui de partea grupării lui Cornea a 
dezlănţuit noi animozităţi între românii aflaţi în Londra, grupul Tilea 
acuzându-l acum pe Mavrodi că este nimic mai puţin decât un agent al 
generalului Antonescu, trimis cu scopul de a sabota orice mişcare de 
opoziţie din Marea Britanie203. 

Neînţelegerile dintre cele două grupări din Anglia au continuat să fie 
la cotă maximă, afirmaţia lui D. G. Danielopol fiind extrem de sugestivă: „în 
săptămânile următoare au avut loc intrigi şi fricţiuni cum mi-a fost rar dat să 
văd”204. 

Ceea ce nu a reuşit C. Mavrodi, nu a reuşit nici Pavel Pavel mai târziu, 
care a sosit în luna august, iar varianta acceptării lui Grigore Gafencu la 
conducerea unei organizaţii unice a rămas la stadiul de proiect205. Nici fostul 
suveran al României, Carol al II-lea, nu a rămas indiferent faţă de situaţia de 
la Londra, el anunţând din capitala Mexicului că doreşte să preia conducerea 
unui guvern românesc în exil şi, totodată, să efectueze o călătorie în Marea 
Britanie206. 

Confruntat cu această rivalitate extremă a celor două grupări şi 
neagreând deloc propunerea fostului rege al României, reprezentanţii Foreign 
Office-ului, conform şedinţei ţinute în 8 septembrie, sub preşedinţia lui Sir 
Orme Sargent, au luat decizia formării unei organizaţii româneşti cu caracter 
confidenţial, numită Oficiul Român207. Acesta urma să fie alcătuit în urma 
unei selecţii a viitorilor membri, la ea neputând adera oricine. Britanicii 
aveau de gând să desemneze componenţa acestei organizaţii ţinând cont de 
capacităţile intelectuale şi de rangul fiecăruia, de simpatia arătată pentru 
cauza Marii Britanii şi, nu în ultimul rând, de gradul de compatibilitate dintre 
membri. În aceeaşi şedinţă s-a alcătuit o listă preliminară cu cei ce puteau 
accede la acest oficiu, precum şi cu persoanele ce trebuiau excluse, 
realizându-se totodată şi consemnări interesante despre membrii emigraţiei 
române208. Maiorul D. P. Back a fost desemnat cu formarea Oficiului 

                                                 
202 ANRDANIC, fond Microfilme Anglia, r. 444, c. 562. Minută întocmită de P. Dixon, în 5 
septembrie 1941. 
203 Danielopol 1995, p. 207. 
204 Ibidem, p. 223. 
205 Dobrinescu 1993, p. 103. 
206 Ibidem, p. 107-108. 
207 ANRDANIC, fond Microfilme Anglia, r. 444, c. 621. Document întocmit de către Mr 
Leeper pentru Mr Murray, în 19 septembrie 1941. 
208 Ibidem, c. 621-625. Raport trimis de Mr Muray către Mr Leeper, în 19 septembrie 1941. 
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Român, el urmând să îndeplinească şi funcţia de ofiţer de legătură între 
guvernul britanic şi organizaţia nou-creată209. 

Însă, ea nu a mai apucat să ia fiinţă, deoarece, la 7 decembrie 1941, a 
survenit declaraţia de război a Marii Britanii, adresată României. Dacă în 
cursul anului 1941, românii din Anglia nu reuşiseră să se pună de acord între 
ei pentru a se prezenta într-un front unit, acum era spulberată orice şansă de 
a se mai crea o organizaţie românească de opoziţie faţă de regimul lui 
Antonescu, întrucât, guvernul britanic, în situaţia nou-creată, le recomanda 
să înceteze orice activitate politică atât ca grupări, cât şi ca persoane210. 

Nu mai putea fi vorba de nicio recunoaştere, guvernul britanic fiind 
însă dispus să-i ajute pe membrii emigraţiei române să se încadreze în mod 
individual în efortul de război al Marii Britanii, dacă aceştia şi voiau acest 
lucru. Evident că într-o ţară a libertăţii, aşa cum Anglia era atunci şi este şi în 
prezent, era greu pentru guvernul de la Londra să interzică în mod oficial 
activitatea politică a românilor aflaţi pe teritoriul britanic. Tocmai de aceea, 
această precizare a Foreign Office-ului trebuia luată mai mult ca pe o 
rugăminte, iar D. G. Danielopol, după o convorbire avută cu maiorul Back, 
nu lasă niciun dubiu în această privinţă, britanicii precizând că „Guvernul 
Majestăţii Sale ne roagă a înceta activitatea politică şi publicitatea în presă şi 
că ar privi cu ochi răi dacă nu am lua aceasta în considerare”211. 

Chiar dacă recomandarea guvernului britanic nu a fost respectată de 
toţi românii aflaţi la Londra, unii dintre ei încăpăţânându-se să desfăşoare în 
continuare activităţi politice, se poate afirme fără a greşi că instaurarea stării 
de război între Marea Britanie şi România a distrus practic posibilitatea 
existenţei unei mişcări româneşti în Anglia, care să aibă recunoaşterea 
oficialităţilor londoneze. 
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RELAŢII ECONOMICE 
 
 

Martie 1936 - decembrie 1938. De la remilitarizarea Renaniei până la 
finalul anului 1938 
 

Se poate remarca faptul că de-a lungul timpului britanicii au arătat un 
interes mai mare, sau chiar o preocupare, pentru chestiunile referitoare la 
popoarele Transvaalului, Hondurasului ori Noii Zeelande decât au făcut-o 
pentru români, deşi aceştia din urmă erau mai apropiaţi ca distanţă, precum 
şi mai numeroşi1. Acest interes relativ scăzut era o consecinţă a faptului că 
Marea Britanie nu avea interese economice majore în partea estică a 
continentului european, dar, în acelaşi timp, era şi un rezultat al politicii 
externe britanice care a urmărit cu multă tenacitate menţinerea echilibrului 
european de forţe, chiar cu preţul sacrificării idealurilor naţionale ale unor 
popoare din Europa Central-Răsăriteană. Drept urmare, schimburile 
economice româno-britanice în toată perioada interbelică pot fi caracterizate 
ca având un volum satisfăcător, dar nu unul foarte mare, chiar dacă în 
anumiţi ani capitalul britanic a deţinut poziţii importante în anumite ramuri 
economice româneşti. Relevant în acest sens este faptul că niciodată în 
perioada interbelică volumul exportului britanic în România nu a depăşit 1% 
din totalul mărfurilor vândute de Marea Britanie2. Cu toate acestea, s-a 
dovedit că exporturile menţionate au reprezentat foarte mult pentru statul 
balcanic, chiar dacă pentru britanici ele au însemnat destul de puţin. Anul 
1936, care are o conotaţie politică specială în Europa, datorită remilitarizării 
Renaniei, nu aduce nimic spectaculos în sfera relaţiilor economice româno-
britanice. Astfel, schimburile comerciale dintre cele două ţări pot fi 
caracterizate ca fiind nişte schimburi tipice între, pe de o parte, un stat 
industrializat, cu o economie puternică şi, pe de altă parte, un stat cu o 
economie predominant agrară. Mai precis, Marea Britanie importa din 
România produse petroliere, cereale, cherestea, produse animaliere şi 
exporta, în general, produse industriale finite, cum erau automobile, 
echipament militar şi alte maşini. Nu trebuie neglijat faptul că România 
cumpăra din Albion mari cantităţi de fire şi ţesături din bumbac, lânuri 
naturale şi cositor. 

Analiza relaţiilor economice româno-britanice între anii 1936 şi 1938 
are o importanţă majoră, deoarece, aşa cum este bine ştiut, puterea 

                                                 
1 Funderburk 1983, p. 21. 
2 Ibidem, p. 49. 
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economică atrage după sine şi puterea politică. Sau, altfel spus, dacă relaţiile 
politice nu sunt dublate şi de relaţii economice, ele, relaţiile politice, rămân 
doar simple formalităţi concretizate în simple vizite protocolare şi strângeri 
de mână şi care, la o primă situaţie de criză, îşi dovedesc din plin 
ineficacitatea. De aceea este important de urmărit gradul de implicare a 
Marii Britanii în economia românească, având în vedere faptul că britanicii, 
alături de francezi, erau principalii sprijinitori ai sistemului de la Versailles, 
chiar dacă Foreign Office-ul îl considera valabil doar pentru partea vestică a 
continentului. O aceeaşi maximă importanţă o are ponderea comerţului 
României cu cele două mari puteri democratice din vestul Europei, 
deoarece, aşa cum se ştie, trebuia să fie o concordanţă între orientarea 
politicii externe a României şi schimburile economice ale acesteia. În toată 
perioada interbelică, excepţie făcând preludiul celui de-al Doilea Război 
Mondial, atitudinea Marii Britanii faţă de ţările Europei Central-Răsăritene, 
inclusiv faţă de România, a fost foarte bine definită de către David Lloyd 
George, care afirma: 

„Poporul britanic … nu va fi pregătit să se lase implicat în divergenţe ce ar 
putea să apară cu privire la Polonia, Danzig sau Silezia Superioară … 
Oamenii din Anglia au sesizat că populaţiile din partea aceea a Europei sunt 
instabile şi uşor de stârnit; ele pot să se arunce în luptă în orice clipă, după 
care e foarte greu să mai vezi în vălmăşagul acela ce e bine şi ce e rău”3. 

Având convingerea că statele Europei Central-Răsăritene au 
frontierele trasate în mod inechitabil, sunt dominate de cea mai rea formă de 
naţionalism posibil, au importante minorităţi în statele vecine, ceea ce ducea 
în mod inevitabil la acute litigii teritoriale, Marea Britanie nu a fost interesată 
de partea răsăriteană a Europei, Foreign Office-ul, practic, neavând o politică 
bine definită faţă de regiunea amintită. 

Dezinteresul politic manifestat de britanici s-a reflectat şi în relaţiile 
economice, mai ales că toate statele Europei Central-Răsăritene 
desfăşuraseră până la izbucnirea Primului Război Mondial un comerţ activ 
cu Germania. Ba chiar mai mult, insularii considerau preponderenţa 
economică germană ca reprezentând ceva firesc în această parte a Europei, 
precum şi faptul că doar datorită primei conflagraţii mondiale au fost 
retezate bunele relaţii economice ale statelor central-răsăritene cu Germania. 

Chiar dacă în unele perioade de timp Marea Britanie a ocupat poziţii 
fruntaşe în cadrul importurilor şi exporturilor româneşti de produse, 
comerţul exterior dintre cele două ţări a fost mai mereu sub posibilităţile 
reale, deşi economiile lor erau complementare. Astfel, spre exemplu, între 
anii 1934 şi 1938, Marea Britanie a participat la importul de maşini şi 
motoare al României cu doar aproximativ 7% în fiecare an. În aceeaşi 

                                                 
3 Papers 1924, doc. nr. 33, p. 112-113. Apud Kissinger 2002, p. 219. 
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perioada piaţa britanică a absorbit doar 7,4% din totalul cerealelor pe care le 
exporta România4, această situaţie datorându-se în mare măsură faptului că 
britanicii, în perioada interbelică, au început să devină din ce în ce mai puţin 
dependenţi de cerealele româneşti, ca urmare a existenţei posibilităţii 
cumpărării lor de pe piaţa americană. 

Cu toate că investiţiile de capital britanic în România au fost mai mici 
comparativ cu alte zone ale mapamondului, unde interesele economice 
britanice erau mai puternice, ele au reprezentat destul de mult pentru 
economia României, dovadă faptul că Marea Britanie a deţinut locuri 
fruntaşe în comerţul exterior românesc. 

 
Tabelul nr. 1. Locul ocupat de Marea Britanie în comerţul exterior al României, 

în perioada 1919-19385 

Perioada Import Export Per total 

1919-1923 I III I 

1924-1928 IV III III 

1929-1933 II II II 

1933-1938 III II II 

 

Din analiza datelor de mai sus reiese limpede concluzia că între 1919 
şi 1923 Marea Britanie a deţinut procente importante în comerţul exterior al 
României, ocupând primul loc. După aceea, această pondere a scăzut, fapt 
dovedit de ocuparea locului III, pentru ca apoi locul deţinut de Marea 
Britanie în comerţul exterior românesc să se stabilizeze la poziţia a doua. Se 
cuvine a fi scos în evidenţă că importurile britanice din România nu aveau o 
structură echilibrată, întrucât ele constau în mare parte, aşa cum deja a mai 
fost menţionat, în produse petroliere şi cerealiere. 
 

Tabelul nr. 2. Ponderea Marii Britanii în comerţul exterior al României6: 
(luând ca 100% perioada cuprinsă între 1924 şi 1928) 

Perioada Import  Export Per total 

1919-1923 145 79,60 139,70 

1924-1928 100 100 100 

1929-1933 108,80 184,40 138,50 

1934-1938 112,10 168,80 139,70 

 

Din analiza datelor de mai sus se poate trage concluzia că Marea 
Britanie s-a plasat în general pe poziţia a doua în cadrul comerţului exterior 
al României, cu aproximativ 10%, dar mult în urma Germaniei, care a avut 
în jur de 24%. Această situaţie a fost rezultatul, pe de o parte, al 

                                                 
4 Dobre 1983, p. 105. 
5 Georgescu-Roegen 1938. Apud Dobre 1983, p. 103. 
6 Dobre 1983, p. 104. 
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dezinteresului britanic manifestat faţă de partea răsăriteană a Europei, în 
general, şi, pe de altă parte, datorită politicii economice a celui mai influent 
partid politic din România al perioadei interbelice, mai precis Partidul 
Naţional Liberal, concretizată în sloganul „prin noi înşine”. De fapt, 
atitudinea reticentă a investitorilor britanici faţă de România poate fi 
considerată o consecinţă a acestei politici protecţioniste, promovată de către 
liberali, fiind bine ştiut faptul că membrii partidului amintit mai înainte 
priveau cu suspiciune investiţiile străine, în timp ce favorizarea capitalului 
autohton era primordială pentru ei, deoarece, aceasta însemna, de fapt, 
protejarea propriilor lor interese. Ca o consecinţă a acestei situaţii, România 
a avut în toată perioada interbelică unele din cele mai ridicate tarife 
protecţioniste din Europa, ceea ce, bineînţeles, nu o făcea prea atractivă 
pentru investiţiile străine de capital, în general, şi pentru cele britanice, în 
mod special. 

Perioada 1936-1938 aparţine din punct de vedere economic unei 
conjuncturi mai favorabile a economiei mondiale, deoarece se depăşise 
marea criză economică, iar cel de-al Doilea Război Mondial nu izbucnise 
încă. Drept urmare, balanţa comercială a României s-a îmbunătăţit în mod 
considerabil, în mare parte datorită creşterii preţurilor la produsele agricole 
şi la materiile prime, creşteri care, în unele cazuri, au fost chiar mai mari de 
35%7. Acelaşi lucru se poate spune şi despre comerţul britanic, care, potrivit 
statisticilor Camerei de Comerţ Internaţionale de la Paris, citate de ziarul 
financiar Argus, a cunoscut progrese remarcabile. Exportul Marii Britanii a 
crescut cu 2,62% în primele nouă luni ale anului 1936 faţă de aceeaşi 
perioadă a anului 1935, în timp ce importurile au fost mai mari cu 1,60%8. 
Cu toate că aceste creşteri sunt semnificative, comerţul internaţional al 
anului 1937 reprezenta doar 37,30% din valoarea înregistrată în 1929, în 
timp ce pentru 1938 procentul a crescut la aproximativ 46%9. 

Un factor care a stânjenit într-o oarecare măsură comerţul româno-
britanic a constituit-o diferenţa care exista între cele două economii. În 
vreme ce Marea Britanie era una din puţinele ţări din lume cu o economie 
liberă, aproape în înţelesul clasic al cuvântului, importurile şi exporturile 
britanice nefiind stingherite de intervenţia oficialităţilor, economia României 
conţinea o doză importantă de dirijism, concretizată printr-o intervenţie 
progresivă a statului, fără ca aceasta să se soldeze cu un monopol de stat. 
Astfel, contingentarea, adică controlul şi limitarea importurilor potrivit unor 
anumite norme, ba chiar crearea unei direcţii a contingentării, erau semne 

                                                 
7 Puia 1982, p. 124. 
8 Argus, din 6 ianuarie 1937. 
9 Monitorul oficial, partea a II-a, din 9 februarie 1938. 
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clare ale amestecului statului în economie, ce transforma de fapt birourile 
comerciale în birouri de intervenţie. 

O problemă importantă care a existat în relaţiile economice româno-
britanice între anii 1936 şi 1938 a fost reprezentată de arierate. Ele reprezentau 
sumele pe care băncile şi negustorii români le datorau în Marea Britanie. 
Negocierile, care au început în primele luni ale anului 1936, au avut ca punct 
esenţial plata datoriei de 270 000 de lire sterline, care fusese scadentă la 1 
decembrie 1935 şi care, în viziune britanică, constituia o obligaţie de onoare a 
statului român a cărei achitare nu mai suporta nicio amânare10. 

Dorind ca plata sumei menţionate anterior să se facă în cel mult un an 
de zile, delegaţia britanică, venită la Bucureşti, a susţinut ca fiind o necesitate 
crearea unui oficiu de clearing, ceea ce însemna că toate plăţile pentru creanţe 
rezultate din exporturile româneşti în Marea Britanie urmau să se facă prin 
acest oficiu nou-înfiinţat. Se cuvine menţionat că în anii ’30 clearing-ul era o 
caracteristică de desfăşurare a comerţului european, prin care era introdus 
regimul comercial bilateral bazat pe decontări fără numerar. Prin acest 
sistem de plată se echilibrau importul şi exportul pe bază bilaterală, 
nepermiţându-se astfel apariţia unui surplus de valută care să poată fi folosit 
în comerţul cu alţi parteneri. Plăţile se făceau prin intermediul celor două 
bănci naţionale. Cu alte cuvinte, în loc de plată de la debitor la creditor, se 
făcea plata în cont de clearing. Creditorul primea banii de la banca naţională 
din propria-i ţară, în vreme ce debitorul depunea banii la banca naţională din 
ţara sa. 

Cu toate că România era foarte mult interesată să realizeze exporturi 
în ţările cu devize forte, adică în SUA, Marea Britanie, Franţa şi Elveţia, s-a 
ajuns ca în preajma celui de-al Doilea Război Mondial exporturile româneşti 
să fie îndreptate cu precădere în ţările cu devize slabe. O comparaţie între 
exporturile româneşti realizate în Marea Britanie, precum şi a importurilor 
din această ţară, care, aşa cum a mai fost menţionat, avea devize forte, şi 
exporturile şi importurile care se realizau în relaţie cu Germania, ilustrează 
din plin neconcordanţa care exista între orientarea politicii externe a 
României şi orientarea economică a acesteia. Din totalul exportului 
României realizat în decursul anului 1937, 58% din acesta a fost îndreptat 
către ţările cu restricţii valutare şi 42% către ţările fără restricţii valutare, în 
vreme ce la capitolul importuri procentele erau de 64% şi, respectiv, 36%11. 

O comparaţie a importurilor româneşti din Marea Britanie şi, 
respectiv, din Germania, în primele zece luni ale anului 1936, scoate în 
evidenţă fără niciun dubiu faptul că România cumpăra mai multe produse 
germane, decât produse britanice. Mai precis, valoarea achiziţiilor din 

                                                 
10 Argus, din 24 decembrie 1936. 
11 Monitorul oficial, partea a II-a, din 9 februarie 1938. 
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Germania a fost de 3 705 milioane lei, în timp ce importurile din Marea 
Britanie au fost de 665,9 milioane lei12. Aceeaşi situaţie a rămas şi pe întreaga 
durată a anului 1937, când Germania avea în mod clar o pondere mult mai 
însemnată în comerţul exterior al României. În acest sens, analiza structurii 
importurilor şi exporturilor pe principalele categorii de produse este extrem 
de relevantă pentru cele afirmate anterior. 

 
Tabelul nr. 3. Structura importurilor româneşti în anul 193713 

Ţara Lână Textile Fier, 
articole 
din fier 

Maşini, 
motoare 

Metale 
neferoase 

Marea Britanie 18,60% 14% 4,30% 6,60% 10% 

Germania 45,30% 8,80% 26,30% 42,30% 16,50% 

 
Tabelul nr. 4. Structura exporturilor româneşti în anul 193714 

Ţara Animale 
vii 

Cereale Lemn Petrol 

Marea Britanie - 7% 9,40% 11,60% 

Germania 11,80% 25,60% 12% 9,80% 

 

Predominanţa Germaniei în comerţul exterior al României se menţine 
şi la începutul anului 1938. Potrivit documentelor din arhivele româneşti, în 
luna ianuarie Germania a importat din România mărfuri în valoare de 393 
281 lei şi a exportat în valoare de 206 247 lei, în timp ce importurile Marii 
Britanii au fost de 55 393 lei, iar exporturile de 60 515 lei15. Conform 
ziarului Argus, exportul principalelor produse în cele două ţări se prezenta în 
felul următor: 
 

Tabelul nr. 5. Exportul României în luna ianuarie a anului 1938 (în tone)16 

Ţara Petrol 
şi 

derivate 

Cereale 
şi 

derivate 

Lemn 
şi 

derivate 

Seminţe Animale 
vii 

Produse 
animaliere 
alimentare 

Total 

Marea 
Britanie 

21912 858 1871 - 13 149 24803 

Germania 34607 15641 3406 2468 397 294 56813 

 

Dacă în anii 1936 şi 1937 se poate vorbi de o creştere a cantităţii de 
cherestea românească importată în Marea Britanie, fiind bine ştiut faptul că 

                                                 
12 Argus, din 24 decembrie 1936. 
13 ANRDANIC, microfilm T77, r. 597 , c. 1780530. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presă Internă 1930-1945, dosar nr. 392/1938-
1939, f. 46. 
16 Argus, din 5 martie 1938. 
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Albionul era cel mai mare cumpărător din lume al acestui produs, deţinând 
46% din achiziţiile mondiale, în anul 1938 acest debuşeu pentru lemnul 
românesc a fost pierdut, deoarece, Canada, cu inepuizabilele sale resurse, s-a 
dovedit a fi un concurent mult prea puternic pentru România. În plus, 
importul de cherestea canadiană a fost favorizat şi de suprimarea de către 
oficialităţile britanice a taxelor vamale de 15%17. 

Atât înainte de Primul Război Mondial, cât şi în perioada interbelică, 
politica guvernului de la Londra a acordat o foarte mare atenţie extinderii 
posesiunilor petrolifere britanice, în mod special trusturilor Royal Dutch Shell 
şi Anglo-Persian Oil, considerându-se că cele două companii servesc însăşi 
cauza Imperiului Britanic18. În România, cele două firme erau reprezentate 
de societăţile „Astra Română” şi „Steaua Română”. Situaţia predominantă a 
capitalului britanic în domeniul extracţiei petrolului se poate vedea şi din 
tabelul următor: 

 
Tabelul nr. 6. Cantităţile de petrol extrase de principalele societăţi petroliere (în tone)19 

Societatea Export în 1937 Plafon anual Plafon trimestrial 

Astra-Română 621906 528620 132155 

Steaua Română 51924 44135 11034 

Româno-Americană 108881 92549 23137 

Concordia 69004 58653 14663 

Creditul Minier 63909 54323 13581 

Colombia 193272 164281 41070 

Unirea 122968 104523 26131 

Prahova 24399 20739 5185 

Rafinajul 54288 46145 11536 

Redevenţa 6158 5234 1308 

Xenia 52586 44698 11174 

 

Dominaţia capitalului britanic în România reiese şi din compararea 
ponderii pe care principalele state industrializate le aveau în societăţile 
anonime. Astfel, capitalul britanic deţinea 13,59%, el fiind urmat de cel 
francez cu 9,33%, de cel american cu 5,88% şi de cel italian cu 3,04%. Cu 
toate acestea, în anul 1936 Marea Britanie se afla pe poziţia a treia într-un 
clasament al importatorilor de petrol românesc, ea fiind devansată de 
Germania, care avea un import de 1 072 402 t şi de Franţa, cu 866 322 t20. 
Importul britanic de petrol românesc s-a situat foarte aproape de cel 
francez, ca volum al achiziţiilor, el fiind de 846 276 t21. 

                                                 
17 Ibidem, din 14 iulie 1938. 
18 Buzatu 1998, p. 72. 
19 AMAER, fond Arhiva Economică. România-Anglia, vol. 25, f. 47. 
20 Buzatu 1998, p. 284. 
21 Ibidem, p. 258. 



Sorin Arhire 

160 

Din datele prezentate mai sus reiese cu claritate faptul că, pentru 
prima jumătate a anului 1938, interesul britanic pentru România nu a fost 
prea mare. Nu acelaşi lucru se poate spune şi pentru a doua jumătate a 
anului, când, britanicii au formulat un plan de creştere a prezenţei lor 
economice şi politice în sud-estul Europei, României acordându-i-se o 
atenţie sporită22. Acest proiect s-a concretizat mai târziu în crearea unei 
agenţii interdepartamentale, condusă de Sir Frederick Leith-Ross, numită 
Comitetul pentru Presiune Economică asupra Germaniei. 

Semnarea în luna noiembrie a unui contract prin care 20 000 de 
vagoane de grâu, cu o valoare de aproape 700 000 de lire sterline, erau 
achiziţionate de către importatorii britanici, acordându-se totodată şi o 
reducere a taxelor de import cu 9 shilingi la tonă, nu poate fi interpretată 
altfel decât ca o măsură menită să ajute România în a-şi vinde surplusul său 
de grâu. Această afirmaţie este întărită de faptul că insularii aveau 
posibilitatea cumpărării de grâu american, de o calitate superioară şi mai 
ieftin decât cel românesc. Ca atare, achiziţia grâului din statul balcanic poate 
fi caracterizată ca aparţinând importurilor britanice nenecesare, măsură prin 
care se încerca oprirea influenţei germane asupra economiei româneşti. 

Pe plan economic, în anii premergători celui de-al Doilea Război 
Mondial, inclusiv în anul 1938, Marea Britanie a făcut mari investiţii de 
capital în România, petrolul având o importanţă specială. 
 

Tabelul nr. 7. Repartiţia pe naţionalităţi a capitalului din petrol,  
înainte de război şi în anul 1938 (în %)23 

Englez 20,62% American 10,10 

Anglo-olandez 16,21 German 0,38 

Olandez 0,56 Italian 3,47 

Francez 15,49 Român  

Belgian 6,44   

 

Se poate afirma că în perioada cuprinsă între anii 1936 şi 1938 structura 
şi valoarea comerţului dintre Marea Britanie, pe de o parte, şi România, pe de 
altă parte, au rămas în linii mari aceleaşi ca în toată perioada interbelică. 
Totuşi, se pot distinge unele schimbări. În domeniul importului de petrol, mai 
ales în ultima parte a anului 1938, se poate observa cu uşurinţă o creştere a 
cantităţilor cumpărate din România, aceeaşi remarcă fiind valabilă şi în cazul 
achiziţionării de grâu, deşi piaţa britanică era din ce în ce mai puţin 
dependentă de cerealele româneşti. Nu acelaşi lucru se poate spune despre 
exportul de cherestea românească în Albion, export care, după o scurtă 
perioadă de creştere, a scăzut la un nivel minim. 

                                                 
22 Funderburk 1983, p. 76. 
23 Bogdan, Platon 1981, p. 54. 
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Un aspect important al relaţiilor economice româno-britanice din 
perioada 1936-1938 a fost reprezentat de încheierea a trei acorduri de plăţi, 
înţelegeri care au reglementat importurile şi exporturile dintre cele două ţări, 
precum şi problema plăţii arieratelor de către partea română. Datorită 
faptului că la 1 februarie 1936 expira acordul de comerţ româno-britanic 
încheiat în 1935, principala problemă în sfera relaţiilor bilaterale o 
constituia, desigur, încheierea unei noi înţelegeri de comerţ între partea 
britanică şi cea română. Negocierile au avut loc la Bucureşti şi nu au decurs 
chiar atât de uşor cum se credea, deoarece, punctele de plecare ale celor 
două delegaţii difereau în câteva probleme esenţiale. Soluţionarea raportului 
dintre importul românesc de produse britanice şi exporturile româneşti în 
Marea Britanie, colonii şi posesiuni britanice, precum şi revizuirea problemei 
arieratelor comerciale constituiau două chestiuni importante pe care cele 
două delegaţii trebuiau să le rezolve. 

Alături de Sir Reginald Hoare, ministrul plenipotenţiar al Marii Britanii 
la Bucureşti, şi Alexander Adams24, consilier economic, au mai luat parte la 
discuţii ca reprezentanţi ai părţii britanice, Walley, expert financiar al 
Trezoreriei şi Albert Edward Lee, şeful diviziei acordurilor economice din 
cadrul Ministerului de Comerţ25. Ion Costinescu, ministrul Industriilor şi 
Comerţului, care a îndeplinit şi funcţia de şef al delegaţiei române, precum şi 
G. N. Leon, subsecretar de stat, G. Gheorghiu, secretar general în cadrul 
Ministerului de Industrie şi Comerţ, I. Cristu, şeful diviziei economice din 
Ministerul Afacerilor Străine, I. I. Lapedatu, administrator delegat al Băncii 

                                                 
24 Alexander Annan Adams s-a născut la 29 ianuarie 1884. La 27 mai 1908, în urma 
susţinerii unui concurs, a fost numit viceconsul în Serviciul Consular Britanic. Prima funcţie 
pe care a deţinut-o a fost la Chicago, începând cu 10 septembrie 1908. A fost transferat în 
oraşul La Paz, pentru ca ulterior să fie viceconsul la Constanţa, din 14 ianuarie şi până în 22 
octombrie 1916, atunci când a părăsit teritoriul României, pentru a se duce la Odessa. În 
oraşul ucrainean a avut funcţia de consul general pentru perioada 23 octombrie - 19 
noiembrie 1916. Din 5 martie 1917 a fost membru al Consulatului Britanic din Marseilles, 
acolo fiind şi consul general din 7 ianuarie şi până în 22 februarie 1919. Din 17 martie 1919 
a devenit angajat al Foreign Office-ului, mai precis în cadrul Department of Overseas Trade. A fost 
promovat secretar comercial, gradul I, în cadrul Legaţiei Britanice din Bucureşti, la 1 aprilie 
1919, pentru ca mai apoi să fie tranferat în cadrul legaţiilor din Praga şi Madrid. În 12 
decembrie 1933 a devenit consilier comercial, iar la 1 aprilie 1935 a revenit în cadrul legaţiei 
din capitala României. A devenit Companion of the Order of the British Empire, iar în 1935 i s-a 
acordat şi Silver Jubilee Medal (The Foreign Office List 1940, p. 150). În cadrul întrunirii din 2 
aprilie 1940, datorită dorinţei ridicării reprezentanţei diplomatice şi comerciale din 
România, membrii cabinetului de la Londra au ajuns la concluzia că Alexander Adams nu 
era persoana potrivită pentru funcţia de consilier comercial. Puternica reprezentare a 
Germaniei în România îi făcea pe oficialii londonezi să creadă că Adams nu putea concura 
cu Carl Clodius sau Hermann Neubacher (TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar 
24980/1940, f. 148-150). 
25 AMAER, fond 71 România 1920-1944, vol. 359, f. 267. 
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Naţionale, E. Marian, directorul Institutului de Export, au făcut parte din 
delegaţia română26. 

Spre deosebire de precedentele tratative de acorduri comerciale, 
desfăşurate pe tărâm britanic, cele din anul 1936, ca urmare a demersurilor 
întreprinse de ministrul Ion Costinescu şi intervenţiilor făcute la Londra de 
către Sir Reginald Hoare, s-au ţinut în capitala României27. Se poate remarca 
faptul că alegerea Bucureştiului şi nu a Londrei ca gazdă a tratativelor 
economice a fost o consecinţă a dorinţei delegaţiei române de a se evita 
situaţia neplăcută ca România să nu-şi poată îndeplini obligaţiile 
contractuale, aşa cum, din păcate, s-a întâmplat în timpul anului 1935. Prin 
venirea experţilor britanici la Bucureşti la finalul lunii ianuarie, aceştia aveau 
posibilitatea de a vedea performanţele economiei româneşti la faţa locului, 
precum şi capacitatea de plată a acesteia şi, astfel, puteau să-şi formeze o 
viziune corectă despre această posibilitate de a plăti, creându-se prin acest 
mod de a se proceda o premisă favorabilă respectării termenilor la care 
trebuiau efectuate plăţile. 

Datorită faptului că în urma acordurilor din 8 februarie şi, respectiv, 3 
august 1935, Banca Naţională a României n-a primit în lire sterline decât o 
mică parte a valorii exporturilor româneşti în Marea Britanie, delegaţia 
britanică a susţinut ca fiind o necesitate crearea unui oficiu de clearing, ceea 
ce însemna că toate plăţile pentru creanţe, rezultate din exporturile 
româneşti în Marea Britanie, urmau să se facă prin acest oficiu nou-creat28. 
După introducerea controlului devizelor, adică ordine de plată în lire 
sterline, plăţile nu se mai efectuau în mod liber, ci conform contractelor. 

Propunerile făcute de către guvernul britanic pentru încheierea unei 
noi convenţii de plăţi au fost examinate cu atenţie de către partea română, 
între cele două guverne neexistând divergenţe fundamentale, ceea ce, 
bineînţeles, nu a exclus anumite diferenţe de opinie. Pe de o parte, britanicii 
considerau că lichidarea datoriei de 270 000 lire sterline, care fusese 
scadentă la 1 decembrie 1935, constituia o obligaţie de onoare a statului 
român a cărei plată nu mai suporta nicio amânare29. Pe de altă parte, s-a 
cerut ca 25% din valoarea exportului României în Marea Britanie să intre în 
contul arieratelor, delegaţia română nefiind dispusă să accepte mai mult de 
5%30. Aşa cum se ştie, arieratele erau sumele pe care băncile şi negustorii din 
România le datorau în Marea Britanie. 

                                                 
26 Ibidem, f. 282. 
27 Argus, din 3 aprilie 1936. 
28 AMAER, fond Arhiva Economică. România-Anglia, vol. 26, f. 89. 
29 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale, dosar nr. 342/1936, f. 455. 
30 Ibidem, f. 461. 
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Nearmonizarea celor două puncte de vedere a dus la întreruperea 
temporară a tratativelor, aceasta fiind cauzată şi de faptul că delegaţia britanică 
a avut instrucţiuni limitate. În plus, perioada de timp pe care britanicii o 
acordaseră încheierii noului acord de comerţ nu era deloc prea lungă, fiind 
prevăzute doar patru zile31. Problemele discutate au fost consemnate într-un 
protocol semnat de ambele părţi. Acolo unde a existat o unitate de vederi, 
textul a fost întocmit aşa cum urma să fie înscris în viitorul acord. Acolo unde 
însă s-au constatat deosebiri, textul a fost pus pe două coloane, ele 
reprezentând cererile celor două delegaţii. Pe baza protocolului amintit mai 
înainte, guvernul de la Londra a trimis la Bucureşti un proiect de acord, 
înţelegere ce nu a fost acceptată de către guvernul român, acesta dându-şi 
seama că este total neindicat să-şi asume nişte obligaţii, pe care, din start, era 
conştient că nu le poate respecta. 

Un alt aspect important al discuţiilor a fost reprezentat de problema 
datoriilor comerciale arierate, sume de bani pe care partea britanică dorea să 
le vadă plătite în cel mult un an de zile32. Tratativele pentru plata celor două 
2 milioane lire sterline au fost reluate în 28 aprilie, atunci când delegaţia 
britanică a venit la Bucureşti33. De data aceasta, rezultatele au fost mult mai 
fructuoase, deşi partea română şi-a menţinut cu încăpăţânare vechea poziţie 
faţă de plata arieratelor, ceea ce a însemnat că partea britanică a făcut 
importante concesii în vederea încheierii acordului. De fapt, au fost 
definitivate două acorduri, unul de clearing şi unul tehnic. Primul dintre ele 
stabilea o repartiţie a devizelor ce rezultau din exportul României în Marea 
Britanie. Din valoarea totală, 50% era destinată acoperirii importului curent, 
35% din devize serveau acoperirii diferitelor plăţi ale statului român, 5% 
pentru achitarea arieratelor, 5% pentru cheltuieli curente ale Băncii 
Naţionale a României şi, în fine, 5% pentru acoperirea diferitelor plăţi 
financiare ce urmau să fie făcute în Anglia, cum era plata dobânzii, a 
dividentelor şi a comisioanelor34. Acest acord a fost semnat din partea 
României de ministrul Industriilor şi Comerţului, Ion Costinescu, iar din 
partea Marii Britanii de Sir Reginald Hoare, ministrul plenipotenţiar de la 
Bucureşti. 

Al doilea acord, aşa cum a fost menţionat mai înainte, a avut un 
caracter tehnic, stabilindu-se modalităţile de aplicare şi de executare ale 
acordului de clearing. Ajungerea la un punct comun între cele două părţi 
implicate în negocieri nu a fost nici de data aceasta chiar atât de facilă, 
deoarece negociatorii români au pornit cu temerea că volumul schimburilor 

                                                 
31 AMAER, fond 71 Anglia 1920-1944, vol. 39, f. 258. 
32 Argus, din 3 aprilie 1936. 
33 Ibidem, din 29 aprilie 1936. 
34 AMAER, fond 71 Anglia 1920-1944, vol. 31, f. 474. 
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de mărfuri va suferi o restrângere. Ei erau conştienţi că pentru a se obţine o 
bună funcţionare a clearing-ului şi pentru a se echilibra conturile, urma să se 
facă o anumită sacrificare a volumului de mărfuri. Această convingere le era 
întărită de experienţa anterioară a încheierii unor acorduri cu ţări care aveau 
valută forte. Din nou delegaţia britanică a fost cea care a făcut paşi concreţi 
pentru a depăşi acest impediment, ea proclamând prioritatea succesului 
afacerilor în detrimentul clearing-ului35. S-a lua decizia ca în fiecare an suma 
de 400 000 de lire sterline să fie destinată plăţii arieratelor, ceea ce însemna 
că, în aproximativ 5 ani, problema arieratelor urma să dispară. 

O condiţie extrem de avantajoasă pentru statul român a fost faptul că 
britanicii au susţinut principiul conform căruia nu era necesar ca întreaga 
cantitate de lire sterline obţinută în urma vânzării să fie destinată fondului de 
clearing. S-a venit cu propunerea ca 50% din lirele sterline să fie utilizate în 
mod liber. Fiind depăşite şi problemele de ordin tehnic, la 10 iunie 1936, 
noul acord de plăţi anglo-român a intrat în vigoare. 

Relaţiile comerciale româno-britanice au cunoscut o dezvoltare 
extrem de impetuoasă după încheierea acordului din 2 mai 1936 şi intrat în 
vigoare la 10 iunie, acelaşi an. Exportul României în Marea Britanie a atins 
suma de 3 milioane de lei, cu un sold în favoarea părţii române de 2 
milioane de lei. Datorită faptului că acordul încheiat în anul 1936 corespundea 
volumului de atunci al schimbului de mărfuri dintre cele două ţări, în 1937, pe 
fondul acestei creşteri vertiginoase, se impunea ca o necesitate modificarea unor 
articole. Vizita întreprinsă la Londra de guvernatorul Băncii Naţionale a 
României, Mitiţă Constantinescu, la începutul lunii mai, a avut ca scop tocmai 
modificarea acordului amintit. 

După o oarecare perioadă de tensiune, situaţie ce a fost creată de 
neachitarea datoriilor către partea britanică, vizita mai sus menţionată a avut 
cu siguranţă o conotaţie pozitivă în sfera relaţiilor economice româno-
britanice. Chronicle a considerat-o ca fiind un semn al reîntoarcerii legăturilor 
comerciale dintre cele două ţări la un curs normal, în timp ce Manchester 
Evening News a publicat un editorial prin care se exprima mulţumirea 
industriaşilor britanici din domeniul textilelor, datorită achitării datoriilor la 
mai mult de jumătate36. News Review şi-a îndreptat atenţia asupra persoanei 
guvernatorului Băncii Naţionale a României, publicând o biografie a 
acestuia cu numeroase comentarii elogioase37. Îmbunătăţirea relaţiilor 
economice româno-britanice este reflectată şi în prestigioasele ziare Financial 
Times, Financial News şi Daily Telegraph, precum şi de numărul mare de ziarişti 
care au scris despre venirea lui Mitiţă Constantinescu la Londra. Nu este de 

                                                 
35 Ibidem, f. 484. 
36 Ibidem, f. 573. 
37 Ibidem, fond Arhiva Economică. România-Anglia, vol. 9, f. 56. 
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neglijat însăşi declaraţia guvernatorului român, prin care acesta afirma: „plec 
din Londra şi Anglia mulţumit de buna înţelegere cu care am fost 
întâmpinat atât de autorităţile superioare oficiale, cât şi de cercurile 
financiare şi comerciale din City”38. 

1938 este anul în care se încheie un nou acord de plăţi între Marea 
Britanie şi România. Spre deosebire de cel semnat în 1936, demersurile care 
au premers încheierea noului acord au fost mult mai puţin complicate. 
Negocierile au început încă din luna august şi s-au dus la Bucureşti, la 
Ministerul Economiei Naţionale, guvernul britanic fiind reprezentat printr-o 
delegaţie condusă de Albert Edward Lee, consilier economic la Foreign Office, 
iar cel român prin I. Cristu, ministru plenipotenţiar, precum şi de şeful 
diviziei economice din cadrul Ministerului Afacerilor Străine. Tratativele au 
fost încheiate încă din 3 septembrie, zi în care s-a procedat la semnare 
acordului. Semnatarul părţii române a fost Mitiţă Constantinescu, ministrul 
Economiei Naţionale, iar semnatarul britanic a fost H. L. Farquhar, consilier 
de legaţie şi însărcinat de afaceri al Marii Britanii. Prin acest acord se 
introduceau unele modificări faţă de regimul trecut, menite să dea 
posibilitatea unei dezvoltări mai mari a exportului românesc în Marea 
Britanie, precum şi a importurilor de mărfuri britanice în România. 

Faţă de precedentul acord, încheiat în anul 1936, regimul petrolului a 
rămas neschimbat, în sensul că societăţile petroliere continuau să primească 
o cotă de 30%, una de 20% era direcţionată în conturile de petrol, iar restul 
de 50% era destinat clearing-ului. Pentru toate celelalte produse, inclusiv 
cerealele, leguminoasele şi seminţele de orice fel, se prevedea ca o cotă de 
40% să fie pentru clearing, decontarea fiind realizată la cursul oficial prin 
intermediul Băncii Naţionale a României; o cotă de 20% era lăsată la 
dispoziţia exportatorilor, pentru a fi negociată prin intermediul băncilor 
autorizate pentru orice plăţi financiare sau comerciale de efectuat în Marea 
Britanie; 40% era lăsat exportatorilor pentru a fi negociat prin intermediul 
băncilor autorizate, servind în mod exclusiv doar la plata mărfurilor 
britanice, acestea trebuind să fie însoţite şi de un certificat de origine39. 

În final, desigur, se pot desprinde câteva concluzii. Se poate remarca 
interesul special al Marii Britanii vizavi de petrolul românesc, britanicii fiind 
conştienţi de faptul că într-un potenţial război, acesta urma să se dovedească 
vital. Totuşi, ca şi în cazul grâului, importarea de petrol românesc intra în 
categoria importurilor nenecesare, deoarece România avea cele mai ridicate 
tarife protecţioniste din Europa Central-Răsăriteană şi, ca o consecinţă, era 

                                                 
38 Ibidem, f. 65. 
39 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 2133/1938, f. 
136. 
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nerentabil să se cumpere petrol de pe piaţa românească, atunci când exista 
posibilitatea achiziţionării acestuia din Orient sau din SUA. 

Marea Britanie, care nu avusese înainte de anul 1938 o politică 
economică bine conturată faţă de Europa Central-Răsăriteană, în general, şi 
faţă de România, în mod special, şi-a modificat atitudinea faţă de această 
parte a Europei, în sensul că britanicii au pus la punct o contraofensivă 
economică în detrimentul Germaniei. Creşterea ponderii britanice era cu 
atât mai importantă cu cât România avea un protecţionism exagerat de 
mare, ce se concretiza în taxe vamale şi taxe speciale care se ridicau adesea la 
100% din valoarea mărfurilor importate40. 

Sporirea volumului de export şi import al Marii Britanii în Europa 
Central-Răsăriteană poate fi considerată o aplicare a tradiţionalei politici 
britanice de echilibru a puterii în Europa. Britanicii, confruntaţi cu o 
creştere economică impetuoasă a Germaniei în centrul şi estul Europei, au 
încercat să umple vidul economic rezultat de prăbuşirea poziţiilor 
economice franceze în această parte a continentului. Este interesant de 
remarcat faptul că Marea Britanie a fost aceea care a reacţionat faţă de 
creşterea influenţei germane în partea estică a Europei, precum şi că Franţa, 
care era direct interesată, a avut o prezenţă economică minimă în toată 
perioada interbelică în general şi, în mod special, în anii premergători celui 
de-al Doilea Război Mondial. Astfel, spre a justifica afirmaţia de mai sus, se 
pot compara importurile realizate din România de către Germania, Marea 
Britanie şi Franţa în anul 1937, acestea fiind în valoare de 830,3 milioane lei, 
434,2 milioane lei şi, respectiv, 16,2 milioane lei41. 

Ideea că politica faţă de Germania a guvernului Chamberlain în anii 
1938-1939 nu a fost altceva decât o cedare laşă în faţa ameninţării germane 
se dovedeşte a fi greşită, deoarece, premierul britanic s-a opus în plan 
economic expansiunii germane, el căutând să creeze în centrul şi în estul 
Europei un bloc economic antigerman. În plus, politica de conciliere 
reprezenta un concept pozitiv în perioada interbelică, prin care se încerca 
aplanarea în mod paşnic a unui conflict, în timp ce aceia care nu erau de 
acord cu împăciuitorismul nu erau socotiţi altceva decât instigatori la 
război42. Cunoscutul publicist britanic Wickam Steed a sintetizat cu multă 
acuitate atitudinea Marii Britanii, în anul 1938: 

„Anglia va apăra acele lucruri pe care, la urma urmelor, ar fi silită să le apere 
… Interesul ei se îndreaptă înspre acele ţinuturi europene, unde lupta pentru 
expansiunea economică poate avea şi unele înrâuriri politice, punând în 

                                                 
40 Funderburk 1983, p. 15; Mureşan 1989, p. 355. 
41 Monitorul oficial, partea a II-a, din 9 februarie 1938. 
42 Farmer 1996, p. 18. 
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primejdie acele lucruri pe care, la urma urmelor, Anglia ar fi silită să le 
apere”43. 

 
Martie 1939 - septembrie 1939. De la încorporarea Boemiei şi 
Moraviei în Reich până la începerea celui de-al Doilea Război 
Mondial 
 

Evenimentele internaţionale de la începutul anului 1939, dar mai ales 
încorporarea Boemiei şi Moraviei la Germania44, i-au determinat pe oficialii 
britanici să urgenteze politica de asistenţă economică faţă de România, 
începută încă din mai 1938. Dacă pentru intervalul de timp mai 1938 - 
martie 1939, acţiunile Marii Britanii nu au fost caracterizate de urgenţă, se 
poate constata cu uşurinţă faptul că, din primăvara anului 1939, britanicii au 
început să fie din ce în ce mai îngrijoraţi de ofensiva politică, dar şi 
economică a celui de-al Treilea Reich în Europa Central-Răsăriteană. Ca 
răspuns la această situaţie, guvernul de la Londra şi-a intensificat acţiunile, 
hotărându-se să blocheze expansiunea Germaniei în partea estică a Europei, 
prin acordarea ţărilor din această parte a continentului, inclusiv României, a 
unor garanţii politice, prin încheierea de acorduri economice, dar şi prin 
sporirea volumului achiziţiilor de mărfuri45. 

Grigore Gafencu, cel care la 21 decembrie 1938 l-a înlocuit pe 
Nicolae Petrescu-Comnen în funcţia de ministru al Afacerilor Străine, a 
căutat încă de la începutul mandatului său să menţină un echilibru între 
marile puteri, inclusiv prin cultivarea unor bune relaţii cu Germania. 
Anschluss-ul şi decizia luată în cadrul Conferinţei de la München nu au făcut 
altceva decât să sporească presiunea economică a celui de-al Treilea Reich 
asupra României. Alipirea Austriei la Reich şi anexarea Boemiei şi Moraviei, 
la mijlocul lunii martie a anului 1939, au contribuit din plin la creşterea 
influenţei economice a Germaniei în sud-estul Europei, în condiţiile în care 
aceasta preluase întregul sistem bancar austriac, precum şi uzinele Škoda, 
astfel că germanii deveniseră dintr-o dată cei mai mari furnizori de 
armament pentru statul român, fără să fie nevoie ca o parte din producţia 
uzinelor germane să fie direcţionată către România. Ca atare, reconcilierea 

                                                 
43 Argus, din 5 iunie 1938. 
44 După Conferinţa de la München, statul cehoslovac rămas a avut dificultăţi sporite. 
Situaţia de slăbiciune în care se găsea a determinat apariţia unor revendicări teritoriale din 
partea Ungariei. Întrucât negocierile bilaterale nu au dus la niciun rezultat, la 2 noiembrie 
1938, la Viena, regiunea Felvidék, din sudul Slovaciei, cu o suprafaţă de 12 000 km2, în care 
locuiau aproximativ 600 000 de etnici maghiari, a fost cedată Ungariei. Evenimentul din 
capitala Austriei a constituit prima revizuire a Tratatului de la Trianon, arbitrajul fiind făcut 
în ambele dăţi de germano-italieni (Breton 1996, p. 241; Palmowski 2005, vol. 2, p. 498). 
45 Funderburk 1983, p. 19. 
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cu Germania devenise importantă, Gafencu fiind cel care a realizat de mai 
multe ori acţiuni binevoitoare faţă de această mare putere. Astfel, au fost 
acordate drepturi suplimentare minorităţii germane din România, Germania 
a fost admisă în Comisia Europeană a Dunării, fiind tototodată acordate şi 
importante concesii economice. Este important de subliniat faptul că 
politica guvernului de la Bucureşti conţinea un element inedit, concesiile 
economice fiind văzute ca o monedă de schimb pentru obţinerea de garanţii 
de integritate teritorială din partea Germaniei, în condiţiile în care România 
se confrunta deja cu acţiunile revizioniste ale Ungariei, Bulgariei şi Uniunii 
Sovietice46. 

Ocuparea Pragăi de către trupele Wehrmacht-ului, la 15 martie 1939, 
produsă concomitent cu invadarea Ucrainei Subcarpatice de către Ungaria, a 
sporit presiunea existentă asupra statului român. Victorioasă economic şi 
politic, Germania a fost promotoarea lărgirii relaţiilor sale economice cu 
ţările din sud-estul Europei, acordul economic germano-român din 23 
martie 1939 încadrându-se în această nouă viziune. Se punea astfel în 
practică punctul de vedere exprimat de Helmuth Wohlthat, director 
ministerial în cadrul Departamentului Planului de Patru Ani, prin care acesta 
propunea şefului său, Hermann Göring, 

„[…] să se reunească din nou pe plan economic, din iniţiativa germană, 
statele succesorale ale monarhiei austro-ungare, care să fie treptat incluse 
într-o uniune vamală. Totodată să se extindă legătura economică dintre 
Germania şi statele succesorale, respectându-se independenţa lor politică”47. 

Această orientare a Germaniei spre ţările din Europa Central-
Răsăriteană nu a scăpat oficialilor britanici, ei fiind perfect conştienţi de 
faptul că al Treilea Reich, prin al său Drang nach Osten, exploata de fapt 
rivalităţile ce existau între aceste state, forţându-şi astfel vecinii mai slabi să 
se grupeze din punct de vedere politic şi economic în jurul Berlinului48. În 
mod fundamental, toate problemele politice din ţările balcanice porneau de 
la aspecte economice, iar Germania a înţeles acest lucru, câştigând influenţă 
politică prin încheierea de înţelegeri comerciale în regim de barter49. Ca şi în 

                                                 
46 Haynes 2003, p. 78. 
47 Hillgruber 1994, p. 76. 
48 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 339. 
49 Schimburile comerciale în regim de barter erau de fapt un troc. În anii ’30 ai secolului XX, 
Germania a conştientizat importanţa de a fi cumpărătorul Europei Central-Răsăritene, 
forţând în acelaşi timp statele din această regiune să accepte produse industriale în loc de 
plată. Orice ţară est-europeană prefera să vândă produsele contra valută forte, în loc să 
accepte regimul de barter al Germaniei, dar germanii ofereau preţuri mari, cel puţin pe 
hârtie, aşa că era convenabil. Pentru ca ţările vestice să concureze cu succes Germania, ele 
trebuiau să plătească în valută cel puţin acelaşi preţ ca cel oferit de germani şi să cumpere în 
acelaşi timp cantităţi la fel de mari (ibidem, f. 308-312. Telegramă trimisă de Walter H. 
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alte momente, dispariţia Imperiului Austro-Ungar a fost regretată de 
funcţionarii Foreign Office-ului, ei realizând faptul că trasarea arbitrară a 
graniţelor în Europa după Primul Război Mondial a făcut ca un număr de 
state mici să fie independente doar din punct de vedere teoretic, ele fiind 
forţate de poziţia lor geografică, precum şi de presiunea economică cu care 
s-au confruntat, să caute sprijin financiar şi militar dincolo de frontiere50. 
Principala modalitate de a contracara influenţa germană era aceea de a 
încheia înţelegeri comerciale pentru a „deschide” ţările Europei Central-
Răsăritene, la care se puteau adăuga înfiinţarea de companii şi oferirea de 
împrumuturi. Britanicii erau însă conştienţi că o creştere a exporturilor lor în 
partea răsăriteană a Europei nu era posibilă decât dacă statele din această 
regiune şi-ar fi intensificat exporturile, dar pe alte pieţe decât cea a 
Germaniei. 

Negocierile româno-germane pentru semnarea unui acord economic 
între cele două părţi au început încă din februarie, atunci când Helmuth 
Wohlthat şi Grigore Gafencu au purtat discuţii la 14 şi 23 februarie 1939. 
Sosirea la Bucureşti a negociatorului economic german Wohlthat, la 14 

                                                                                                                        
Salomon către profesorul Ernst Jaeckh, în 3 mai 1939). Într-o discuţie pe care ministrul 
plenipotenţiar al Germaniei pentru probleme economice în Balcani, dr. Neubacher, a avut-
o cu jurnalista americană R. G. Waldeck, în vara anului 1940, a fost exprimat punctul de 
vedere al germanilor faţă de schimburile de produse dintre Germania şi statele din Europa 
Centrală şi Răsăriteană: „Barterul […] era defăimat pe nedrept în democraţiile occidentale 
drept o metodă germană de aservire a naţiunilor mici. În realitate, trocul a făcut minuni 
pentru dezvoltarea naţiunilor mici. România era un exemplu. În ultimii ani, aşa-numitele 
« gold countries » au fost atât de zgârcite în privinţa importurilor din România, încât 
fondurile române din aceste ţări nu-i permiteau să cumpere destule maşini pentru 
dezvoltarea fabricilor româneşti. În schimb, regimul de compensări germano-român pe 
bază de maşini în schimbul produselor funcţiona fără greş, cu sau fără război. Pentru 
produsele lor agricole şi pentru petrol, românii primeau de la nemţi toate maşinile de care 
aveau nevoie” (Waldeck 2006, p. 56). 
50 Pe linia aceluiaşi raţionament, al regretului pentru dispariţia Austro-Ungariei în 1918, se 
sublinia meritul acestui stat, care, a rezistat atâtor furtuni datorită faptului că a reuşit să 
formeze o entitate economică naturală. Autorul documentului, funcţionar în cadrul Foreign 
Office-ului, dar a cărui semnătură nu poate fi descifrată, considera că una din cele mai 
proeminente greşeli ale Primului Război Mondial a fost făcută atunci când pedanteria lui 
Wilson, fanatismul lui Clemenceau şi ignoranţa lui Lloyd George au realizat, fără ca ei să-şi 
dea seama, înlocuirea Vienei cu Berlinul ca focar al germanismului. Oportunitatea avută la 
Versailles, de a se crea un stat german catolic în Europa Centrală, cu o casă ereditară 
domnitoare, cu Viena sau München drept capitală, era fără doar şi poate ratată, ceea ce 
făcea ca Franţa şi Marea Britanie să fie angajate pe timp nedefinit în garantarea frontierelor 
unui număr de state slabe din sud-estul Europei, ce reprezentau o pradă uşoară pentru 
intrigile şi ambiţiile Berlinului. Încă de la începutul anului 1939, se sesiza faptul că ţelurile 
celui de-al Treilea Reich erau deja mult mai puternice şi mai agresive decât cele ale Austro-
Ungariei, doar un bloc solid de state est-europene putând îndepărta ameninţarea germană 
(TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 338-340). 
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martie, a pus şi mai multă presiune asupra guvernului român, care, între 15 
şi 23 martie, a încercat să obţină sprijinul Marii Britanii, în condiţiile în care 
Germania masase deja 25 de divizii la frontiera cu Ungaria, iar avioane 
militare maghiare violaseră frontiera aeriană cu România51. 

Deşi în mod indiscutabil a existat o presiune germană asupra 
României la finalul anului 1938 şi începutul celui următor, nu se poate spune 
că partea română era total defavorabilă încheierii unui acord economic cu 
Reich-ul. Renaşterea Germaniei ca mare putere, numeroasele victorii 
diplomatice pe care conducătorii de la Berlin le obţinuseră în ultimii ani, 
combinate cu pasivitatea Franţei, au dat de gândit regelui Carol al II-lea şi 
guvernanţilor de la Bucureşti. Ca atare, politica de echilibru între marile 
puteri aplicată în domeniul relaţiilor externe a început să fie pusă în practică 
şi în domeniul economic, Germaniei acordându-i-se o importanţă din ce în 
ce mai mare şi datorită apropierii sale geografice faţă de România. Este de 
remarcat faptul că între decembrie 1938 şi sfârşitul lunii martie a anului 1939 
a avut loc o reconciliere rapidă a României cu Reich-ul, iar pentru a se putea 
încheia un acord economic româno-german, Carol al II-lea, care personal nu 
era deloc favorabil Germaniei şi nici nu-l simpatiza pe Adolf Hitler52, a luat 
mai multe decizii care au netezit drumul către perfectarea acordului. 

                                                 
51 Woodward, Butler 1951, p. 433. Sir Reginald Hoare către vicontele Halifax, telegramă 
trimisă în 21 martie 1939. 
52 În cazul unei confruntări militare între marile puteri ale Europei, Carol al II-lea dorea o 
victorie a anglo-francezilor. Cu doar două zile înainte de intrarea trupelor germane în Praga, 
el vedea politica externă a României ca trebuind să fie „de independenţă desăvârşită, o luare 
de contact cu Franţa, dar mai ales cu Anglia, căci tot ea e încă ţara cea mai bogată şi cea mai 
puternică. Până astăzi, Marea Britanie n-a pierdut niciodată partida, chiar dacă a avut de 
îndurat înfrângeri momentane”. La 14 aprilie 1939, în faţa lui Ernest Urdăreanu, mareşalul 
palatului, suveranul român şi-a exprimat încă o dată credinţa sa în victoria finală a anglo-
francezilor: „[…] Urdăreanu a început discuţia lui înfocată asupra temei. Văd că este şi o 
nepotrivire a aşezării problemei. El nu admite tema mea, că franco-englezii vor fi 
finalmente învingători, ceea ce, pentru mine este o axiomă”. La 29 mai 1940, atunci când 
influenţa germană în România crescuse în mod considerabil, regele Carol recunoştea că nu-i 
plăcea deloc situaţia nou creată: „Ca să zic că această nouă orientare a politicii noastre îmi 
face plăcere, aş minţi. Dar, « il faut faire bonne mine a mauvais jeu »”. Chiar în ziua în care a 
izbucnit cel de-al Doilea Război Mondial, comentariile sale la adresa lui Adolf Hitler nu 
erau deloc măgulitoare, el notând: „Tot dimineaţa, Reichstag-ul a fost convocat, în care 
Hitler a ţinut un discurs violent, în care a atacat pe polonezi şi a menajat pe anglo-francezi. 
Pare-se că a fost o şedinţă penibilă, în care răgea ca un dement şi făcea impresia că şi-a 
pierdut minţile”. Mai mult decât atât, atunci când la München a avut loc un atentat 
împotriva lui Hitler, la 8 noiembrie 1939, cu prilejul comemorării puciului din 1923, Carol 
al II-lea nota o zi mai târziu: „Multora, desigur, că le va părea rău că Hitler n-a fost prins şi 
el sub dărâmături. Aceasta îmi aminteşte anecdota despre jidanul căruia i se cerea să facă 
deosebirea între nenorocire şi catastrofă. Răspunsul fu că, dacă lui Hitler, plimbându-se pe 
stradă, i-ar cădea o cărămidă în cap, aceasta ar fi o nenorocire, dar faptul că nu s-a întâmplat 
este o catastrofă” (Carol II 1995, p. 331, 409; Carol al II-lea 1996, p. 40, 179, 420). 
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Astfel, la 26 noiembrie 1938, la Leipzig, în cadrul întrevederii dintre 
Carol al II-lea şi Hermann Göring, Helmuth Wohlthat a avut prilejul de a-şi 
expune ideile sale în faţa regelui, suveranul român fiind de acord „să sprijine 
o colaborare sistematică pentru extinderea relaţiilor economice” dintre 
Germania şi România. Regele a făcut propuneri concrete, pentru ca în final 
să fie de acord cu venirea lui Wohlthat la Bucureşti, cât mai curând posibil, 
în vederea încheierii tratativelor preliminarii cu miniştrii români de resort. 
Asasinarea lui Codreanu a dus la întreruperea contactelor, dar ele au fost 
reluate la sfârşitul lunii ianuarie a anului 1939. Convorbirile au debutat la 
mijlocul lunii februarie, atunci când Wohlthat a venit la Bucureşti. Pentru ca 
semnarea viitorului tratat să fie facilitată, Mitiţă Constantinescu, care se 
arătase oarecum reticent faţă de o apropiere economică româno-germană, a 
fost înlocuit de Ion Bujoiu la conducerea Ministerului Economiei 
Naţionale53. 

În urma unor negocieri care s-au desfăşurat în secret54, în dimineaţa 
zilei de 23 martie 1939, textul tratatului economic româno-german a fost 
semnat şi dat publicităţii. Acordul Wohlthat, aşa cum a mai fost numit, era 
de fapt un acord-cadru, prevederile sale trebuind să fie detaliate în contracte 
ce urmau să fie încheiate ulterior şi în mod separat. Tratatul de comerţ şi 
navigaţie din 23 martie 1935 rămânea în continuare valabil, elementul de 
noutate fiind adus însă de „elaborarea unui plan economic pe mai mulţi 
ani”55. În plus, se prevedea înfiinţarea de societăţi mixte germano-române 
pentru valorificarea bogăţiilor subsolului românesc, inclusiv petrolul, 
precum şi coordonarea reciprocă a producţiei celor două ţări în toate 
domeniile. Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că Germania oferea 
capital şi valori reale pentru economia românească, obligându-se totodată să 
facă livrări de armament şi maşini agricole în România, în special de la 
uzinele Škoda56. 

Semnarea acordului economic româno-german, existenţa „cazului 
Tilea”57, la care se mai adăuga încorporarea Boemiei şi Moraviei la Reich, i-au 

                                                 
53 Hillgruber 1994, p. 77. 
54 Documentele referitoare la tratativele economice româno-germane, chiar şi cele 
preliminare, au purtat menţiunea „secret”. Ministrul plenipotenţiar britanic de la Bucureşti, 
Sir Reginald Hoare, ştia în linii mari ce probleme au fost negociate, dar nu a putut afla mai 
mult până când acordul nu a fost făcut public, întrucât Carol al II-lea a refuzat să-i dea 
detalii (Woodward, Butler 1951, p. 419. Telegramă trimisă de Sir Reginald Hoare către 
vicontele Halifax, în 21 martie 1939). 
55 Hillgruber 1994, p. 81. 
56 Ibidem; Prost 2006, p. 191. 
57 În 14 martie 1939, cu puţin timp înainte de ajungerea crizei cehoslovace în punctul său 
culminant, ministrul plenipotenţiar al României de la Londra, Viorel Virgil Tilea, s-a 
prezentat la Foreign Office pentru a-şi exprima îngrijorarea faţă de evoluţia evenimentelor 
dintre Germania şi Cehoslovacia. Două zile mai târziu, V. V. Tilea a venit din nou la Foreign 
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determinat pe britanici să reacţioneze, ei sporindu-şi atenţia pentru Europa 
Răsăriteană, aici fiind bineînţeles inclusă şi România. Prin creşterea 
prezenţei sale economice în partea estică a Europei, Marea Britanie aplica de 
fapt tradiţionala sa politică de echilibru, de data aceasta în domeniul 
economic, mai ales că la finalul deceniului patru, între Franţa şi statele din 
această parte a continentului, în ciuda existenţei unor relaţii politice strânse, 
era un comerţ mai mult decât redus, iar investiţiile franceze erau cu mult sub 
cele germane58. Menţinerea relaţiilor comerciale cu ţările danubiene, ba chiar 
dezvoltarea lor, era văzută ca o parte componentă importantă a politicii 
guvernului Majestăţii Sale Britanice, în condiţiile în care exista suficient 
spaţiu atât pentru Germania şi Italia, cât şi pentru Marea Britanie59. 

Încă din timpul vizitei regelui Carol al II-lea la Londra, din toamna 
anului 1938, s-a pus problema venirii unei misiuni comerciale britanice la 
Bucureşti. Principalele cereri formulate de suveranul român atunci când a 
fost oaspete în capitala Marii Britanii, precum şi de ceilalţi membri ai 
delegaţiei, au fost legate de acordarea unei asistenţe financiare britanice ce 
urma să fie utilizată în următoarele scopuri: construirea unei baze navale, 
furnizarea de material militar şi naval, construirea de silozuri cu o capacitate 
de 200 000 t şi o valoare de 1-2 milioane lire sterline, furnizarea de nave 
comerciale şi utilaje pentru construirea de drumuri, precum şi o prezenţă 
sporită a capitalului britanic în industria românească60. Au mai fost indicate 
şi alte posibilităţi de intensificare a colaborării dintre Marea Britanie şi 
România, cum erau dezvoltarea exploatării gazelor naturale şi a minelor de 

                                                                                                                        
Office, de data asta pentru a-i anunţa pe oficialii britanici că guvernul de la Bucureşti are 
informaţii potrivit cărora România va fi următoarea victimă a Germaniei. În 17 martie, 
ministrul român s-a adresat direct şefului diplomaţiei britanice, comunicând acestuia din 
urmă că România a primit o notă ultimativă din partea Germaniei prin care se cerea 
instaurarea unui monopol german asupra exportului românesc. Deşi guvernul român a 
negat vehement aceste afirmaţii, britanicii l-au crezut pe Tilea, ceea ce a contribuit în mod 
semnificativ la modificarea politicii externe a Marii Britanii (Funderburk 1983, p. 95-103; 
Paşcalău 2001, p. 141-145). 
58 Politica externă franceză în sud-estul Europei era dependentă de Mica Înţelegere, care nu 
mai exista. În decursul anului 1939, statele Europei Central-Răsăritene şi-au dat seama că 
Germania a rupt „lanţurile Versailles-ului” şi, în consecinţă, s-au adaptat la noile realităţi. 
Franţa a recunoscut superioritatea Axei Roma-Berlin în jumătatea estică a continentului, 
îndreptându-se către zona Mării Mediterane, acolo unde o aşteptau însă alte probleme 
(Neues Wiener Tagblatt, din 3 mai 1939; Hoisington 1971, p. 468-469). 
59 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 228-229. Întrebare 
parlamentară formulată de Arthur Henderson, în 13 februarie 1939, pentru a fi adresată 
primului-ministru, la care a primit răspuns din partea lui R. A. Butler. 
60 Ibidem, f. 120. Document redactat în cadrul Comisiei Interdepartamentale despre Europa 
Sud-Estică şi Centrală, intitulat „Asistenţă pentru România şi Grecia”. 
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aur, dar şi înfiinţarea unei companii anglo-române de navigaţie care să 
opereze pe ruta Constanţa-Londra, cu vase rapide şi spaţii de refrigerare61. 

Din analiza documentelor britanice se poate vedea că oficialităţile de 
la Londra nu au împărtăşit decât într-o mică măsură optimismul părţii 
române în privinţa posibilităţilor de colaborare, chiar dacă exista părerea că 
România trebuia ajutată economic pentru a-şi menţine independenţa 
politică. Ştiindu-se faptul că experienţa întreprinzătorilor străini în România 
nu era prea fericită, guvernului britanic îi era greu să creeze un interes 
general în rândul oamenilor de afaceri din Marea Britanie pentru a investi în 
această ţară. Ca atare, partea britanică considera că o colaborare mai bună 
între România şi companiile străine de exploatare a petrolului va duce la 
creşterea vânzărilor de petrol pe piaţa britanică, cu condiţia ca respectivele 
firme să fie tratate corect. Se aprecia că prin realizarea unei baze navale şi a 
unui port comercial la Taşaul62, la nord de Constanţa, ceea ce constituia un 
mai vechi proiect, ar fi fost nevoie de aproape 7 milioane de lire sterline, 
construcţia nefiind indicată din punct de vedere strategic şi nici profitabilă. 
Înfiinţarea unei companii de gaz în Transilvania ar fi costat cam 2,5 milioane 
de lire sterline, dar obiecţia principală consta în aceea că în zonă exista deja 
o companie de exploatare a petrolului, iar exploatarea gazului ar fi afectat 
producţia de petrol63. 

Discuţiile dintre lordul Halifax, şeful Foreign Office-ului, şi omologul 
său român, Nicolae Petrescu-Comnen, nu au mers chiar atât de departe, dar 
în documentele britanice este consemnat faptul că o reexaminare a 

                                                 
61 Ibidem, f. 121, 124. 
62 O primă propunere pentru construirea unei baze militare la Taşaul a avut loc în anul 
1930, atunci când maiorul Robert B. Goodden, ataşatul militar al Marii Britanii la Bucureşti, 
a purtat discuţii pe această temă cu amiralul V. Scodrea. România avea nevoie de o bază 
navală atât împotriva unei eventuale invazii străine, cât şi pentru a oferi vaselor sale 
comerciale o siguranţă rezonabilă. Din punctul de vedere al guvernului de la Londra, 
proiectul era în concordanţă cu politica navală britanică, conform căreia, „oriunde este apă 
ca să plutească un vapor, pavilionul englez să nu lipsească”. Propunerea de construire a 
unui port modern la Taşaul a fost reluată în 1934, atunci când Inspectoratul General al 
Marinei Regale Române a întocmit un referat în care se arătau motivele pentru care a fost 
ales acest lac ca viitor port naval. Tot în 1934, la 16 martie, printr-o adresă, Amiralitatea 
Britanică confirma lacul Taşaul ca fiind locul potrivit pentru realizarea portului naval 
militar. Acest proiect nu s-a realizat însă, pentru că statul român s-a opus ca exploatarea 
portului Taşaul şi a canalului Cernavodă - Taşaul să fie încredinţată unor companii străine, 
la care s-au adăugat opoziţia manifestată de Franţa, precum şi statutul incert al Strâmtorilor. 
Totuşi, datorită interesului arătat de partea britanică, lucrările la noul port au început în anul 
1938, dar au fost sistate din cauza izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial (Funderburk 
1983, p. 43-45; Cîrstea 2013, p. 69-71). Pentru mai multe detalii despre proiectul construirii 
unui port la Taşaul, vezi Cîrstea 2009, p. 211-222. 
63 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 121-128. 
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problemei putea avea loc oricând, pe baza unei declaraţii a României64. Se 
poate constata că premierul Neville Chamberlain era înclinat să încuviinţeze 
o preponderenţă economică germană în Balcani, dar Foreign Office-ul şi mai 
ales Comisia de Asistenţă Economică către Europa Centrală şi de Sud-Est, 
structură interministerială înfiinţată în mai 1938, coordonată de Sir 
Frederick Leith-Ross65, au fost adeptele promovării unei contraofensive faţă 
de sporirea prezenţei economice a Germaniei66. 

Chiar înainte ca acordul economic germano-român să fie încheiat, în 
urma discuţiilor avute de membrii cabinetului de la Londra, trimiterea unei 
misiuni în România a fost aprobată în principiu, considerându-se că aceasta 
ar avea un important impact psihologic, politicienii britanici fiind conştienţi 
de faptul că neacordarea de sprijin economic României ar fi însemnat 
practic aruncarea acesteia în braţele Germaniei67. La 20 martie, într-o 
audienţă comună avută la regele Carol al II-lea de Sir Reginald Hoare, 
ministrul plenipotenţiar britanic de la Bucureşti, şi de ministrul de Externe, 
Grigore Gafencu, şeful misiunii diplomatice britanice l-a asigurat pe 
suveranul român că în parlamentul britanic se va anunţa în mod oficial 
venirea unei misiuni economice în România, cu scopul de a studia 
posibilităţile de colaborare anglo-române68. Într-adevăr, la doar şapte zile 
distanţă, în condiţiile în care acordul Wohlthat fusese deja încheiat, Neville 
Chamberlain a anunţat membrii Camerei Comunelor că misiunea va fi 
trimisă în România, scopul ei fiind acela, fără îndoială, de a contracara 
influenţa crescândă a Germaniei în partea centrală şi estică a continentului, 
fiind totodată şi un semn al interesului britanic pentru această ţară69. Chiar 

                                                 
64 Ibidem, f. 58. Raport întocmit de Sir Frederick Leith-Ross către Oliver Charles Harvey. 
65 Sir Frederick Leith-Ross (1887-1968). A studiat la Balliol College, Oxford. A fost fratele 
artistului Harry Leith-Ross şi tatăl artistei Prudence Leith-Ross. A fost una din 
personalităţile cele mai de seamă ale economiei britanice, îndeplinind funcţia de consilier-
şef în perioada 1932-1945. A reprezentat guvernul de la Londra în rezolvarea unor 
probleme dintre cele mai dificile, în special peste Ocean. În aprilie 1935 a condus delegaţia 
economică care s-a deplasat în Italia, pentru ca în mai 1938, la Berlin, să finalizeze acordul 
financiar şi economic anglo-german, precum şi chestiunile legate de datoriile austriece. Cu 
toate acestea, numele său este cel mai adesea asociat cu misiunea pe care a condus-o în 
China, în 1935. A fost autorul unei lucrări cu caracter autobiografic, Money Talks: Fifty Years 
of International Finance. The Autobiography of Sir Frederick Leith-Ross, Londra, 1968 (Argus, din 13 
aprilie 1939; http://www.enotes.com/topic/Frederick_Leith-Ross, accesat în 7 octombrie 
2015). Pentru mai multe detalii despre activitatea lui Leith-Ross în Orientul Îndepărtat, vezi 
Rothwell 1975, p. 147-169. 
66 Marguerat 1977, p. 108. Apud Buzatu 1998, p. 295. 
67 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 152. Extras din 
concluziile cabinetului britanic, reunit în 1 februarie 1939. 
68 Carol II 1995, p. 313. 
69 Importanţa pe care Marea Britanie o dădea acordului economic germano-român, din 23 
martie 1939, reiese şi din faptul că premierul Chamberlain a dat dispoziţii ca să fie prezente 
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dacă Marea Britanie nu putea ajuta statul român în cazul în care ar fi fost 
atacat de Germania, prin trimiterea unei delegaţii economice guvernul de la 
Londra voia să le arate germanilor că nu abandonează România, evitându-se 
astfel o dominaţie economică completă a Germaniei70. 

Aşa cum se ştie, Marea Britanie a dat garanţii politice Poloniei la 31 
martie 1939, iar Grecia şi România au primit acelaşi lucru la mijlocul lunii 
următoare. În mai, politica britanică şi-a intensificat eforturile pentru a 
consolida aceste ţări prin oferirea de ajutor economic şi militar, folosindu-se 
în acest scop rămăşiţele sistemului francez de alianţe din Europa Central-
Răsăriteană71. Supunerea economică a ţărilor balcanice de către Germania a 
provocat îngrijorare la Londra, mai ales că legăturile comerciale dintre ele şi 
Marea Britanie erau intermediate de multe ori de comercianţii din Hamburg, 
germanii obţinând astfel valută pe care o foloseau pentru a cumpăra nichel 
şi cupru72. Monopolul economic instituit de Reich lua posibilitatea acestor 
state din partea răsăriteană a Europei de a mai avea un export important şi 
către alte pieţe decât cea germană, dar asigura mulţumirea producătorilor, 
ţărani cel mai adesea, rezolvând astfel o importantă problemă a guvernelor 
balcanice73. Sistemul clearing-ului, care până atunci s-a dovedit adecvat 
comerţului dintre Marea Britanie şi România, devenise acum greoi, deoarece 
impunea o aşteptare de până la două luni din partea exportatorilor pentru ca 
aceştia să intre în posesia valorii produselor exportate, adică până când 
cumpărătorul obţinea mărfurile facturate74. Oferirea de credite britanice în 
lire sterline era văzută ca fiind soluţia pentru a se înlătura atât intermedierea 
celui de-al Treilea Reich, cât şi diminuarea influenţei germane în această parte 
a Europei. Erau avute în vedere nu numai România, ci şi Grecia, Iugoslavia 
şi Bulgaria75, ţări care erau într-o stare de vulnerabilitate faţă de Germania, 

                                                                                                                        
copii ale acestei înţelegeri în biblioteca Camerei Comunelor, însoţite de comentariile 
ministrului de Externe al României (Argus, din 29 martie 1939). 
70 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 143. Raport întocmit de 
South Department din cadrul Foreign Office-ului, în 30 ianuarie 1939, prin care se analiza 
posibilitatea de a se oferi asistenţă economică României şi Greciei. 
71 Funderburk 1983, p. 128. 
72 The Times, din 10 ianuarie 1939. Articol scris de George Binney, intitulat Trade with the 
Balkans: German Pressure, în urma unei călătorii întreprinse în ţările balcanice cu scopul de a 
culege informaţii despre pieţele acestor state. 
73 Ibidem. 
74 Argus, din 21 aprilie 1939. 
75 În cazul Bulgariei, în ciuda optimismului afişat de ministrul plenipotenţiar de la Londra, 
Momtchiloff, membrii guvernului de la Sofia erau conştienţi de dificultăţile pe care le aveau 
de depăşit dacă voiau să exporte în Marea Britanie, deoarece trebuia făcut un studiu serios 
asupra pieţei britanice pentru a se asigura calitatea produselor şi a ambalajelor, dar şi ruta 
navală cea mai potrivită. Se avea în vedere exportul tutunului, a pieilor de animale, a 
diferitelor fructe, dar şi a minereului. Dezvoltarea relaţiilor economice dintre Marea 
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cea care putea refuza oricând să cumpere producţia lor de tutun. Pierderea 
independenţei economice a acestor ţări ar fi avut importante consecinţe şi în 
plan politic, aspect scos în evidenţă în paginile ziarului The Times la începutul 
lunii iulie, atunci când un proiect de lege a fost depus în Camera Comunelor 
prin care se prevedea mărirea valorii creditelor pentru ţările enumerate mai 
sus, de la 10 la 60 milioane de lire sterline76. Chiar dacă Grecia era mai 
importantă pentru strategia britanică în Balcani, aceasta fiind pe ruta 
maritimă ce lega Marea Britanie de imperiul său, era luat în calcul faptul că 
România avea resurse mult mai numeroase, ele fiind de cea mai mare 
importanţă pentru economia Germaniei, mai ales pe timp de război77. Cu 
toate acestea, Export Credits Guarantee Department avea o atitudine reţinută în 
privinţa acordării unor împrumuturi pe termen lung României, ceea ce s-a 
reflectat într-o oarecare măsură în viitoarele negocieri de la Bucureşti78. 

Delegaţia economică britanică a sosit la Bucureşti în ziua de 24 aprilie 
1939, la prânz, fiind condusă de Sir Frederick Leith-Ross, o personalitate 
importantă a vieţii economice din Marea Britanie. Alături de acesta, au mai 
făcut deplasarea în capitala României şi următoarele persoane: Albert 
Edward Lee, reprezentant al ministrului Comerţului, Hugh Ellis Rees, 
membru al oficiului de clearing, Cyril Robert Parke Hamilton, reprezentant al 
Băncii Angliei şi Muriel Leonie Edwards, din Departamentul Comerţului 
Extern. Nu în ultimul rând pot fi menţionate secretarele Gladys Ivy 
Duddington, Elizabeth Touston şi Nora Cracknell, dar şi Alexandru Bianu, 
ataşatul comercial al Legaţiei Române din Marea Britanie, plus Dumitru 
Danielopol, reprezentantul Băncii Naţionale a României la Londra79. 
Venirea acestei delegaţii nu a rămas fără ecou în presa românească a vremii, 
comentariile apărute în ziarele din acele zile fiind elogioase faţă de 
specialiştii britanici sosiţi la Bucureşti: 

                                                                                                                        
Britanie, pe de o parte, şi Bulgaria, Iugoslavia, Grecia, de cealaltă parte, era văzută de 
diplomatul bulgar ca putându-se realiza în condiţii foarte asemănătoare. Schema aplicată 
comerţului cu cele trei state balcanice nu putea fi utilizată şi în relaţia cu România, întrucât, 
aceasta din urmă exporta în principal petrol şi grâu (TNA, fond Foreign Office 371 Romania, 
dosar nr. 23736/1939, f. 11-17. Notă redactată de Mr Nixon, din cadrul Export Credits 
Guarantee Department, către Sir Orme Sargent, în 7 ianuarie 1939, în care era prezentat un 
plan de dezvoltare economică a Europei Central-Estice). 
76 Argus, din 9 iulie 1939. 
77 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 59. Raport întocmit de Sir 
Frederick Leith-Ross către Oliver Charles Harvey. 
78 Ibidem, f. 26. Raport întocmit de Sir Frederick Leith-Ross către Sir Orme Sargent, în 16 
ianuarie 1939. 
79 Argus, din 21 aprilie 1939. 
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„Delegaţia britanică sosită acum la noi, a dat dovadă de la început că 
membrii săi sunt oameni şi pricepuţi şi practici, având pe lângă cunoştinţele 
tehnice profesionale şi simţul realităţii foarte desvoltat”80. 

Aşa cum era normal, înaintea începerii oricăror negocieri, şeful 
delegaţiei britanice s-a prezentat în după-amiaza zilei de 24 aprilie în 
audienţă la regele Carol al II-lea, suveranul român fiind prima persoană care 
a fost informată despre oferta de asistenţă economică şi militară pe care 
Marea Britanie o putea da României. În general, propunerile făcute de Sir 
Frederick Leith-Ross în chiar prima zi a venirii sale în România s-au 
concretizat în protocolul din 11 mai. O comparaţie făcută între sinteza 
discuţiilor purtate în timpul audienţei la Carol al II-lea şi textul protocolului 
semnat ulterior, vine în sprijinul acestei afirmaţii. Astfel, Leith-Ross l-a 
informat pe suveranul român că Marea Britanie poate oferi României 300-
400 de tunuri antitanc, un număr neprecizat de avioane noi, chiar dacă nu 
de ultimul tip, material de telefonie şi telegrafie în cantităţi importante, piese 
de automobile, plus 500 000 de echipamente complete pentru armată. 
Pentru toate aceste mărfuri se prevedea deschiderea unui credit de 5 
milioane de lire sterline. În schimb, britanicii îşi manifestau interesul pentru 
diferite materii prime din România, cele mai importante fiind grâul, lemnul 
şi păcura81. 

Înainte de venirea delegaţiei comerciale britanice în Bucureşti, şi chiar 
în prealabil ca Marea Britanie să acorde garanţii politice României, au avut 
loc lucrări pregătitoare atât la Londra, cât şi la Bucureşti, în urma cărora au 
fost eliminate multe din piedicile ce stăteau în calea comerţului anglo-
român, majoritatea fiind de ordin tehnic82. Cu toate acestea, aşa cum chiar 
Sir Frederick Leith-Ross a recunoscut, problema preţurilor româneşti s-a 
dovedit în continuare a fi una extrem de spinoasă, ele fiind mai mari decât 
cele de pe piaţa mondială. Întrucât puterea de cumpărare a producătorilor 
români, care erau în mare parte agricultori, era şi aşa destul de scăzută, o 
micşorare a preţurilor era greu de acceptat de către partea română, pentru că 
ar fi dus la o şi mai mare scădere a consumului în România83. 

                                                 
80 Ibidem, din 29 aprilie 1939. 
81 Carol II 1995, p. 338. 
82 Într-unul din numerele sale din aprilie, o publicaţie economică identifica două mari 
piedici care trebuiau depăşite pentru a se dezvolta relaţiile economice româno-britanice. În 
primul rând, era menţionat faptul că Marea Britanie era o ţară cu o valută forte, în vreme ce 
România avea o valută slabă, situaţie care ducea, în final, în cazul materiilor prime, la 
existenţa unor preţuri româneşti mai mari decât cele de pe plan mondial. În al doilea rând, 
guvernul de la Bucureşti avea tot interesul să obţină cât mai multe devize libere din 
comerţul cu Marea Britanie, ceea ce-l determina să cumpere produse britanice de o valoare 
bănească mai mică decât exportul românesc în arhipelagul britanic (Revista economică, din 13 
mai 1939, p. 147). 
83 Argus, din 26 aprilie 1939. 
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Este important de menţionat faptul că, doar cu câteva zile înainte de 
venirea misiunii economice britanice, la Bucureşti a ajuns Sir John Haslam84, 
cu scopul de a-i uşura viitoarea sarcină a lui Sir Frederick Leith-Ross în 
capitala României. Trimisul britanic a avut întâlniri cu mai toţi oficialii de 
rang înalt din domeniul economic, ţinând şi o conferinţă la Academia de 
Înalte Studii Comerciale din Bucureşti, acolo unde a subliniat importanţa pe 
care britanicii o acordau libertăţii economice, precum şi rolul comerţului, 
văzut ca leac preventiv împotriva războiului. Expertul economic şi-a 
exprimat convingerea conform căreia comerţul româno-britanic nu era încă 
suficient de dezvoltat, România având unele articole de lux care ar fi meritat 
chiar transportul pe calea aerului în Anglia. De asemenea, a ţinut să 
sublinieze eventualul impact asupra creşterii volumului de mărfuri dintre 
cele două ţări pe care l-ar fi avut folosirea de vagoane şi vapoare frigorifere, 
precum şi faptul că Marea Britanie nu însemna doar Londra. 

„Mai trebuie ţinut seama de un fapt. Regatul Unit nu e numai Londra. De 
multe ori piaţa londoneză refuză ceea ce primeşte Liverpool, iar 
Birmingham nu primeşte ceea ce cumpără Edinburghul. Nu trebuie uitat că 
pieţe ca Bristol, Newcastle, Leeds, Glasgow, Lancashire nu sunt pieţe cari să 
se ia după altele. Fiecare piaţă are independenţa ei economică, gusturile şi 
nevoile ei. O bună organizare cere cunoaşterea tuturor acestor pieţe […]. 
Din punct de vedere al nevoilor alimentare, Anglia poate fi unul din cei mai 
buni clienţi ai României”85. 

Prima şedinţă a negocierilor economice dintre Marea Britanie şi 
România a avut loc la Ministerul Economiei Naţionale, în ziua de 27 aprilie. 
Întreaga delegaţie britanică în frunte cu Sir Frederick Leith-Ross a fost 
prezentă la această deschidere a lucrărilor, precum şi ministrul Economiei 
Naţionale, Ion Bujoiu, cel care a avut cuvântul de început. Au mai fost 
prezenţi Mitiţă Constantinescu86, guvernatorul Băncii Naţionale, I. Cristu, 

                                                 
84 Sir John Haslam a fost membru al Camerei Comunelor şi unul din cei mai importanţi 
experţi economici ai Imperiului Britanic. Membru de frunte al Partidului Conservator, era 
totodată şi preşedinte al firmei London City and Midland Properties Ltd., fiind considerat unul 
din cei mai reputaţi specialişti în domeniul aprovizionării cu articole alimentare (ibidem, din 
4 mai 1939). 
85 Ibidem. 
86 Mitiţă Constantinescu (20 octombrie 1890 - 20 septembrie 1946). Numele său real era 
Dumitru Constantinescu. A studiat la Paris, acolo unde a obţinut doctoratul în drept şi în 
ştiinţe economice. A fost în mod succesiv un membru important în Partidul Naţional 
Liberal, în Frontul Renaşterii Naţionale din timpul dictaturii regale, dar şi în Uniunea 
Patrioţilor, începând cu anul 1944. A îndeplinit funcţia de ministru de Finanţe în mai multe 
guverne. A fost membru în delegaţia română ce a participat la Conferinţa de Pace de la 
Paris (1946). A fost guvernator al Băncii Naţionale a României (BNR) între 23 septembrie 
1935 şi 17 septembrie 1940, în această calitate fiind principalul realizator al modificării legii 
şi statutelor care reglementau funcţionarea BNR. De asemenea, a fost un susţinător al 
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ministru plenipotenţiar şi şeful delegaţiei diviziei economice din cadrul 
Ministerului Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, fost subsecretar de stat şi 
administrator al Băncii Naţionale, Mircea Ionescu, secretar general la 
Ministerul de Finanţe, Alexandru Bianu, ataşatul comercial al României la 
Londra, Dumitru Danielopol, reprezentantul Băncii Naţionale în Marea 
Britanie, precum şi alţi funcţionari superiori din cadrul Ministerului de 
Finanţe de la Bucureşti87. 

La 11 mai, la aproape o lună de la acordarea garanţiilor politice, s-a 
ajuns la Bucureşti la încheierea unui protocol economic anglo-român, întărit 
de un acord la 12 iulie 1939. Semnat de Grigore Gafencu şi Ion Bujoiu din 
partea României şi, respectiv, de Sir Reginald Hoare şi Sir Frederick Leith-
Ross, din partea Marii Britanii, protocolul prevedea sporirea comerţului 
bilateral, favorizând îndeosebi exporturile României pe piaţa britanică88. În 
condiţiile în care România era un important exportator de petrol, iar 
investiţiile britanice erau cele mai mari în acest domeniu, se prevedea în 
Anexa I a protocolului, chiar în primul punct al său că acordul comercial 

„[…] îşi propune să acorde tratamentul naţiunii celei mai favorizate 
societăţilor petroliere care comportă în substanţială măsură interese 
financiare britanice, în chestiunile privitoare la acordarea de permise şi în 
toate chestiunile referitoare la acordarea de concesiuni şi la operaţiile în 
legătură cu producţia petrolului”89. 

De asemenea, se prevedea o simplificare a controlului autorităţilor 
române asupra exportului, cu scopul de a se facilita vânzarea de lemn în 
Marea Britanie, dar şi stabilirea unui curs echitabil între lira sterlină şi leu, 
„astfel încât să atragă în Regatul Unit exporturile din România fără a ridica 
prea mult preţul mărfurilor din Regatul Unit pe piaţa românească”90. Se 
prevedeau, de asemenea, crearea de zone libere în porturile româneşti, 
organizarea de servicii aeriene şi navale directe, înfiinţarea de organizaţii 
specializate prin intermediul cercurilor de afaceri, precum şi posibilitatea 
cumpărării de către britanici, din viitoarea recoltă de grâu a României, a unei 

                                                                                                                        
politicii de creditare a activităţii economice naţionale, înfiinţând în acest scop Institutul 
Naţional de Credit Agricol, Institutul Naţional de Credit Meşteşugăresc şi Institutul 
Naţional de Credit Aurifer şi Metalifer. A promovat relaţiile cu băncile centrale din 
străinătate, în special cu cele din ţările Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice. Este autorul 
lucrării Politica economică aplicată. Schimburi. Moneta. Preţuri, Bucureşti, 1943 
(http://www.bnro.ro/Dumitru-(Mitita)-Constantinescu-1194.aspx, accesat în 20 martie 
2015). 
87 Argus, din 28 aprilie 1939. 
88 Pentru textul integral al acordului comercial anglo-român, vezi Monitorul oficial, partea I, 
din 2 iunie 1939, p. 3462-3466. Lege pentru ratificarea protocolului cu Anglia, precum şi a 
celor trei anexe. 
89 Ibidem. Anexa I.  
90 Ibidem. Anexa II.  
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cantităţi ce putea ajunge până la 200 000 t91. Nu în ultimul rând, Marea 
Britanie oferea părţii române un credit de 5 milioane de lire sterline în 
scopul cumpărării de mărfuri şi produse de pe piaţa britanică92. Conform 
documentului înaintat de I. Bujoiu lui Sir Frederick Leith-Ross, guvernul 
român intenţiona să cheltuiască cele 5 milioane de lire sterline pentru 
achiziţionarea următoarelor produse şi materii prime, pentru fiecare 
categorie de marfă fiind precizată şi suma alocată: 2,4 milioane de lire 
sterline pentru echipament militar, 100 000 de lire sterline pentru 
motociclete, 500 000 de lire sterline pentru aviaţie, 1 000 000 de lire sterline 
pentru ambulanţe şi aparatură medicală, 450 000 de lire sterline pentru 
echipamente şi instalaţii de silozuri, 200 000 de lire sterline pentru maşini 
destinate construcţiei de drumuri, 350 000 de lire sterline pentru diferite 
materii prime şi produse industriale (cupru, zinc rafinat, cauciuc, tablă, 
oţeluri speciale, glicerină etc.)93. 

Ulterior semnării protocolului de la 11 mai 1939, între Sir Frederick-
Leith-Ross şi I. Bujoiu a avut loc un schimb de scrisori prin care se stabileau 
anumite detalii. În primul rând, atât şeful delegaţiei britanice, cât şi ministrul 
român au fost de acord cu faptul că valoarea creditului acordat României de 
guvernul de la Londra reprezenta o „operaţiune financiară cu caracter 
politic”, partea britanică fiind conştientă de riscurile mari pe care şi le 
asuma, în condiţiile conjuncturii internaţionale complicate din acea vreme. 
Ca şi în textul protocolului, cerinţele de realizare a unui comerţ cât mai liber, 
„neîncătuşat de dispoziţiuni prea restrictive”, erau reiterate în scrisoarea 
trimisă de Leith-Ross lui I. Bujoiu. Simplificarea formalităţilor de export a 
mărfurilor româneşti şi înlăturarea măsurilor de control inutile, percepute de 
britanici ca fiind chiar ofensatorii, a fost un alt deziderat, prevăzându-se 
chiar înfiinţarea de organisme comerciale, specializate în comerţul anglo-
român. La acestea s-au mai adăugat dorinţa Marii Britanii de a obţine zone 
libere în porturile româneşti, preferinţa fiind exprimată pentru Constanţa, 
stabilirea unei linii aeriene directe între cele două ţări, legătură ce urma să fie 
asigurată de aeronave aparţinând companiei Imperial Airways, precum şi 
stabilirea unei linii maritime directe şi regulate, realizată de un vas special 
amenajat pentru a transporta mărfuri perisabile, cu plecare din România o 
dată la 15 zile sau o dată pe lună. Nu în ultimul rând, se prevedea înfiinţarea 
unei comisii consultative mixte care urma să se întrunească fie la Londra, fie 

                                                 
91 Ibidem. Anexele I şi II. 
92 Ibidem. Anexa III. 
93 Cîrstea 2013, doc. 89, p. 323. Protocol încheiat între reprezentanţii guvernului român şi 
cei ai guvernului britanic privind relaţiile comerciale şi economice dintre cele două ţări. 
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la Bucureşti, cu scopul de a găsi soluţii şi de a facilita schimburile economice 
româno-britanice94. 

În primăvara anului 1939, membrii guvernului britanic, dar şi alţi 
funcţionari superiori din cadrul Foreign Office-ului sau ai Trezoreriei şi-au 
exprimat opiniile lor în legătură cu valoarea creditului care putea fi oferit 
României. Aşa cum remarca chiar premierul Neville Chamberlain, România 
reprezenta un caz încâlcit, generat de situaţia politică nesigură şi instabilă, 
astfel că era riscant să fie dat acestei ţări un credit prea mare95. În lunile care 
au precedat încheierea acordului economic din 11 mai au fost vehiculate 
diverse sume, cea mai mică fiind de 1 milion de lire sterline96, iar cea mai 
mare de 5 milioane lire sterline, existând şi valori intermediare prin care se 
propunea acordarea de 3 milioane lire sterline, aşa cum s-au pronunţat 
lordul Halifax, şeful Foreign Office-ului, dar şi Sir Frederick Leith-Ross, cel 
care va fi conducătorul delegaţiei britanice de la Bucureşti97. Cu toate 
acestea, valoarea creditului a fost sub aşteptările pe care le aveau românii, 
dovadă fiind faptul că în timpul vizitei sale la Londra, Carol al II-lea a 
solicitat acordarea unei sume de 10-11 milioane lire sterline98. Mai târziu, în 
22 iunie, la mai mult de o lună după ce acordul comercial fusese încheiat, 
suveranul român nota în însemnările sale: 

„Deşi e joi, n-am scăpat azi de dimineaţă de audienţe. A venit întâi Sir 
Reginald Hoare, să se prezinte de plecare, înainte de vacanţă. Conversaţie 
destul de interesantă. A pus câteva întrebări asupra aranjamentelor noastre 
cu Germania. Pe urmă l-am luat în primire asupra chestiunei creditului 
englez şi i-am exprimat nemulţumirea asupra felului zgârcit în care a fost 
tratat şi rezolvat. I-am arătat că pricep efortul atât de lăudabil ce-l fac, totuşi 

                                                 
94 Ibidem, doc. 90, p. 327-329. Raport realizat de I. Bujoiu privind semnarea protocolului 
anglo-român, din 11 mai 1939. 
95 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 204. 
96 V. V. Tilea, ministrul plenipotenţiar al României în Marea Britanie, a rămas foarte 
dezamăgit atunci când a auzit că guvernul de la Londra poate oferi României un credit de 
doar 1 milion de lire sterline, considerând această sumă ca fiind un afront. În aceste 
condiţii, el chiar şi-a exprimat îndoiala în privinţa rostului trimiterii unei misiuni comerciale 
britanice la Bucureşti. Cu toate acestea, într-o convorbire pe care fostul ministru de la 
Londra a avut-o cu D. B. Funderburk, la 14 iunie 1972, el a afirmat că dacă s-ar fi oferit şi 
numai 3 milioane de lire sterline, acestea „nu trebuiau scăpate din mână”, ceea ce ar fi 
permis României să cumpere Hurricane şi alte materiale de război (ibidem, f. 216-217. 
Telegramă trimisă de la Londra către Sir Reginald Hoare, ministrul plenipotenţiar britanic 
din România; Funderburk 1983, p. 130). 
97 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 23736/1939, f. 286. Memorandum 
întocmit de lordul Halifax, şeful Foreign Office-ului, către Sir John Simon, ministrul de 
Finanţe; ibidem, f. 295. Extras din şedinţa Comisiei de Politică Externă, din 10 aprilie 1939. 
98 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presă Externă, dosar nr. 877/1937-
1939, f. 194. Comunicat al lui Dimitrie Dimăncescu, consilier de presă în cadrul Legaţiei 
României de la Londra, din 3 mai 1939. 



Sorin Arhire 

182 

dacă ar sacrifica numai câteva zile din cheltuiala ce o fac ei cu înarmarea lor, 
ar putea să ne satisfacă pe deplin”99. 

La 5 iulie, atunci când tensiunile din cadrul relaţiilor internaţionale 
crescuseră, remarcile lui Carol al II-lea la adresa sumei oferite de britanici au 
avut un ton şi mai critic: 

„Fac reflexia (sic) cât de puţin pricepătoare sunt aceste puteri cu noi, după 
ce ne dau aşa de puţin, ne mai fac dificultăţi de formă nemaipomenite. Mă 
gândesc cum am proceda noi dacă am fi în locul lor şi dacă am avea, cum zic 
ei, aşa nevoie de noi (sic). Până mai ieri, împrumutul era să ni-l dea pe baza 
unor bonuri de tezaur ale statului, azi ne cer rentă. E o porcărie şi, dacă n-
am avea aşa mare nevoie, urgenţă şi interes politic, am renunţa la toate 
aceste ajutoare aşa de binevoitoare”100. 

Aşa cum se ştie, până la urmă valoarea creditului a fost fixată la 5 
milioane lire sterline, fiind ulterior mărită la 5,61 milioane lire sterline. Suma 
trebuia rambursată într-o perioadă de 20 de ani, dobânda fiind de 5%. 
Export Credits Guarantee Department din cadrul Ministerului de Comerţ al 
Marii Britanii a fost cel care a dat garanţii pentru acest împrumut, din suma 
totală fiind alocate 3,7 milioane lire sterline pentru achiziţionarea de avioane 
şi alte materiale de război, în timp ce 0,7 milioane lire sterline erau destinate 
cumpărării de bumbac101. Chiar dacă în timpul tratativelor de la Bucureşti 
delegaţia britanică a cerut cu multă insistenţă ca transportul mărfurilor 
cumpărate pe baza creditului oferit de guvernul de la Londra să fie făcut în 
exclusivitate cu vase de linie aflate sub pavilion britanic, până la urmă s-a 
ajuns la convenţia ca 90% din mărfuri să fie transportate de vase ale 
Merchant Navy, restul de 10% din mărfuri putând fi transportate de vase 

                                                 
99 Carol II 1995, p. 365-366. 
100 Ibidem, p. 373. 
101 Moisuc 1971, p. 161. Cu toate că Marea Britanie era încă o mare exportatoare de 
produse textile, de la finalul anilor ’30 ai secolului XX se putea constata un declin al 
producţiei. Criza care a afectat această ramură a economiei britanice a fost una a 
exporturilor, ceea ce a avut un impact major, în condiţiile în care produsele rezultate în 
urma prelucrării bumbacului erau destinate vânzării în străinătate, în marea lor majoritate. 
Dacă până în 1938, vânzarea de bumbac ocupa locul întâi în cadrul comerţului exterior 
britanic, începând cu acest an el a fost întrecut de exportul de maşini şi utilaje. Exportul de 
bumbac al Marii Britanii s-a ridicat în anul 1938 la 1 386 milioane yarzi, ceea ce reprezenta 
însă o scădere cu aproape 50% faţă de anul 1929, şi cu aproximativ 80% faţă de anul 1913. 
Aceste scăderi pot fi explicate datorită dezvoltării industriei textile în unele ţări care 
reprezentau pieţe de desfacere pentru Marea Britanie, concurenţei Japoniei, cea care 
devenise primul exportator de bumbac din lume, precum şi închiderii pieţei Indiei datorită 
existenţei unei producţii interne din ce în ce mai mari (Argus, din 17 februarie 1939). 
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româneşti, pentru acest ultim procent luându-se în calcul valoarea şi nu 
greutatea mărfurilor, ceea ce avantaja Serviciul Maritim Român102. 

Încheierea acordului economic anglo-român, chiar dacă era de o mai 
mică importanţă comparativ cu cel germano-român din 23 martie, dovedise 
faptul că Marea Britanie nu avea intenţia de a renunţa la interesele pe care le 
avea în România, ceea ce demonstra că britanicii nu aderaseră niciodată la 
existenţa unor zone exclusive de influenţă în favoarea Germaniei. Deşi încă 
din 1937, atunci când nu devenise ambasador la Berlin, Sir Neville 
Henderson îşi exprimase opinia conform căreia Marea Britanie recunoscuse 
Europa Răsăriteană ca fiind zona de dominaţie economică a Germaniei, iar 
unii publicişti şi observatori au considerat-o ca fiind atitudinea oficială a 
Foreign Office-ului, ea a fost respinsă într-un document semnat de Robert 
Vansittart şi Orme Sargent103. Acestor doi funcţionari superiori li s-au 
alăturat şi alţii, J. W. Baxter şi Sir Alexander Cadogan numărându-se printre 
ei. Punctul de vedere al lui Henderson, potrivit căruia partea estică a 
Europei nu reprezenta „un interes vital pentru Marea Britanie”104 a fost 
combătut cu un concept opus care arăta că acordarea de concesii economice 
Germaniei nu va potoli ambiţiile acesteia, dar va avea consecinţe 
semnificative pentru Franţa şi Uniunea Sovietică105. Importanţa acţiunii 
Marii Britanii se poate remarca şi din faptul că această contraofensivă 
economică a reuşit chiar să-l înfurie pe Hitler într-o mare măsură, deoarece, 
el avusese ferma convingere că nu va mai exista nicio prezenţă economică 
semnificativă britanică după München în Europa Răsăriteană106. 

Cu toate că Germania a rămas în continuare partenerul economic 
principal al României, decizia guvernului de la Londra de a intensifica 
schimburile comerciale cu această ţară balcanică a avut un efect important, 
chiar dacă nu a putut împiedica instaurarea unei dominaţii economice a celui 
de-al Treilea Reich. Astfel, deşi importurile de mărfuri româneşti în Marea 
Britanie au cunoscut o creştere semnificativă în primele nouă luni ale anului 
1939, comparativ cu aceeaşi perioadă de timp a anului precedent, 
înregistrându-se un salt de la 1 079 milioane lei la 1 215 milioane lei, 
volumul comerţului germano-român a avut un ritm de creştere net 
superior107. Importurile din Germania, care cuprindea deja şi fosta 

                                                 
102 Cîrstea 2013, doc. 93, p. 336. Referat privind acordarea împrumutului de 5 612 300 lire 
sterline de către guvernul britanic.  
103 Funderburk 1983, p. 71. 
104 Ibidem. 
105 Middlemas 1972, p. 74. Apud Funderburk 1983, p. 71. 
106 Woodward, Butler 1952, p. 304. Conversaţie purtată între Adolf Hitler şi Grigore 
Gafencu, ministrul Afacerilor Străine ale României, la Berlin, în 19 aprilie 1939. 
107 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24981/1940, f. 335. Telegramă trimisă 
de Sir Reginald Hoare către şeful Foreign Office-ului, lordul Halifax, prin care este prezentat 
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Cehoslovacie, se ridicau la valoarea de 9 416 milioane lei, comparativ cu 7 
331 milioane lei în ianuarie-septembrie 1938, în timp ce exporturile 
româneşti au fost de 7 277 milioane lei, comparativ cu 5 687 milioane lei108. 
Ştiindu-se faptul că relaţiile comerciale dintre două state nu pot fi 
reprezentate de achiziţii făcute doar într-un singur sens, volumul ridicat al 
comerţului germano-român iese şi mai bine în evidenţă din analizarea 
situaţiei prezentate anterior, în care partea română importa masiv din 
Germania, precum şi viceversa. Aşa cum a fost menţionat mai sus, datorită 
deciziei Marii Britanii de a nu abandona România, volumul mărfurilor 
româneşti cumpărate de britanici a înregistrat o creştere semnificativă din 
ianuarie şi până în septembrie 1939, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 
1938. Nu acelaşi lucru se poate însă spune şi despre importurile de mărfuri 
britanice în România, valoarea lor scăzând de la 1 215 milioane lei la 1 079 
milioane lei109. Această situaţie a continuat să existe şi în ultimele trei luni ale 
anului 1939, dovadă fiind faptul că în cele douăsprezece luni s-au importat 
în România mărfuri din Marea Britanie cu o valoare totală de 1 342 milioane 
lei, comparativ cu 1 529 milioane lei în 1938, în vreme ce Germania, plus 
Cehoslovacia, au înregistrat uriaşa sumă de 12 854 milioane lei în 1939, 
comparativ cu 9 372 milioane lei în anul precedent110. 

Ceea ce trebuie însă remarcat este faptul că Marea Britanie avea o 
poziţie geopolitică ce cu greu îi putea permite să realizeze o blocadă 
economică eficientă împotriva Germaniei. Finalitatea eforturilor britanice 
avea ca scop mai mult o amânare a preponderenţei economice germane, 
ceea ce ar fi permis României să aibă însemnate spaţii de manevră în relaţiile 
economice cu cel de-al Treilea Reich sau cu Italia. Chiar dacă Anschluss-ul a 
determinat o creştere a rolului pe care Germania îl avea în comerţul 
românesc, dominaţia germană nu era atât de evidentă atât timp cât existase 
Cehoslovacia, până în martie 1939, statul cehoslovac, prin uzinele Škoda, 
furnizând românilor armamentul de care aveau nevoie, la care se pot adăuga 
firele de bumbac şi lâna pentru industria de confecţii din România. În plus, 
merită a fi subliniat faptul că lipsa de implicare a Franţei a făcut şi mai 
dificilă misiunea britanicilor de a sprijini România în faţa ofensivei 
economice germane de la finalul deceniului patru al secolului XX111. 

Dacă în perioada interbelică, în general, britanicii au fost interesaţi în 
mare parte doar de petrolul românesc şi sporadic de grâu şi cherestea, la 

                                                                                                                        
comerţul exterior al României pentru primele nouă luni ale anului 1939, comparativ cu 
aceeaşi perioadă din 1938. 
108 Ibidem. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem, f. 481. Telegramă a lui Sir Reginald Hoare, din 23 martie 1940, în care este 
prezentat comerţul exterior al României în decursul anului 1939. 
111 Funderburk 1983, p. 127. 
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finalul anilor ’30, ştiindu-se că relaţiile economice strânse le determină pe 
cele politice, Marea Britanie şi-a sporit atenţia pentru România, mai ales că 
era într-o competiţie directă cu Germania. Nu trebuie omis faptul că după 
preluarea postului de ministru plenipotenţiar, V. V. Tilea a acţionat pentru 
îmbunătăţirea relaţiilor comerciale anglo-române. Cu toate acestea, petrolul 
a rămas în mod indiscutabil pe primul loc în cadrul achiziţiilor britanice din 
România, miniştrii de la Londra, ca şi guvernele celorlalte ţări implicate în 
război de altfel, fiind conştienţi de importanţa acestuia într-un nou conflict 
militar. 

Cu puţin timp înainte ca al Doilea Război Mondial să înceapă, într-o 
prefaţă scrisă la lucrarea generalului polonez W. Sikorsky despre caracterul 
războiului modern, mareşalul Pétain intuia rolul pe care îl va avea petrolul, 
întrucât „mijloacele materiale caracterizate prin viteză şi putere” depindeau 
de produsele derivate din această materie primă112. Nu a fost singurul care a 
apreciat în mod corect rolul determinant al petrolului în cadrul unui război 
modern, mai multe remarci fiind făcute în acest sens. Astfel, combustibilul 
lichid a ajuns să fie caracterizat ca „o marfă de primă necesitate”, ca 
„sufletul operaţiunilor militare” sau chiar ca fiind „sângele însuşi al 
războiului”113. În condiţiile în care România era al şaselea producător de ţiţei 
brut din lume114, situându-se după SUA, URSS, Venezuela, Iran-Bahrein şi 
Indiile Olandeze, şi al doilea din Europa, nu este de mirare că Germania şi 

                                                 
112 Sikorsky 1938, p. VI-VII. 
113 Faure 1939, p. 13. Apud Buzatu 1998, p. 282; Forbin 1940, p. 5. 
114 La 19 mai 1939, în cadrul Congresului Asociaţiei Inginerilor din Industria Minieră, a fost 
prezentat raportul economic al secţiei petrolului, prin care inginerul Ion Basgan a dat detalii
despre importanţa extracţiei ţiţeiului în România, oferind totodată şi previziuni pentru anii 
următori. Conform acestuia, petrolul a fost cel care a salvat statul român, fiind cea mai 
sigură sursă de devize în străinătate şi principala modalitate prin care s-au adus venituri la 
bugetul naţional. Deţinerea locului şase mondial a fost consecinţa firească a extracţiei unei 
cantităţi de petrol care a fost de 6,6 milioane tone în anul 1938 şi chiar de 8,7 milioane tone 
în 1937. Conform evaluării făcute de inginerul Basgan, bazate pe studii geologice, România 
dispunea de circa 3 000 ha de terenuri sigur petrolifere, situate în judeţele Prahova, 
Dâmboviţa, Buzău şi Bacău, la care se puteau adăuga încă 2 000 ha de terenuri care aveau 
şanse mari de a fi petrolifere. În continuare, se estima că cele 5 000 ha ar putea furniza cam 
35 milioane tone de petrol, ceea ce însemna că era asigurată producţia pe următorii şapte 
ani, în condiţiile în care s-ar fi extras câte 5 milioane de tone petrol pe an. Ideile desprinse 
au fost destul de pesimiste, scoţându-se în evidenţă faptul că exploatarea petrolului în 
România după Primul Război Mondial, dar mai cu seamă în timpul crizei mondiale din 
1929-1933, nu a fost deloc chibzuită. Zăcămintele petrolifere cunoscute au fost exploatate 
la maximum, fiind deja intrate în faza epuizării în anul 1939, fără a fi realizate campanii de 
explorare pentru identificarea unor noi terenuri. Concluzia la toată această situaţie a fost 
aceea că o bogăţie ce a fost dată de natură era irosită mult prea repede, prefigurându-se încă 
de atunci că într-un viitor nu foarte îndepărtat, din stat exportator de petrol, România va 
deveni importatoare (Argus, din 19 mai 1939). 
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Marea Britanie au căutat să câştige preponderenţa în cadrul achiziţiilor de 
petrol românesc115. Exista însă o mare diferenţă între cele două ţări. Dacă 
Marea Britanie dispunea de o importantă flotă comercială, dublată de o 
puternică flotă militară, ceea ce îi permitea să importe petrolul din Statele 
Unite, Venezuela sau din zona Golfului Persic, în cazul Germaniei era clar 
că ea s-ar fi găsit „blocată” în cadrul continentului european în 
eventualitatea izbucnirii unui nou război mondial, iar evenimentele 
ulterioare au demonstrat din plin acest lucru. Tocmai de aceea, Reich-ul 
trebuia să se bazeze pe producţia proprie şi pe cea a ţărilor ocupate sau a 
sateliţilor săi, printre care România avea un rol proeminent. 

Chiar dacă prin semnarea acordului Wohlthat, Germania dobândise 
poziţii economice importante în România, Marea Britanie, fidelă principiului 
său de echilibru al puterii pe care de data aceasta îl aplica în domeniul 
economic, şi-a sporit achiziţiile de petrol românesc, ele ajungând în 1939 la 
jumătatea cantităţilor importate de germani şi cel puţin duble faţă de cele 
importate de oricare alt stat, cu excepţia Italiei care se situa pe o poziţie uşor 
superioară celei britanice116. Deşi aceste creşteri erau remarcabile, petrolul 
românesc reprezenta un procent destul mic din consumul total al Marii 
Britanii care era de 3,2 miliarde galoane în anul 1939, cea mai mare parte 
fiind furnizată de ţări din afara Europei117. 

Deşi pentru englezi erau importuri nenecesare, întrucât preţurile 
româneşti erau mai ridicate decât cele de pe piaţa mondială şi, aşa cum se 
ştie, ei puteau achiziţiona acest produs combustibil din teritoriile de peste 
mări, merită să fie subliniat faptul că guvernul de la Londra a continuat să 

                                                 
115 Pizanty 1940, p. 6. 
116 Funderburk 1983, p. 113. 
117 În anul 1929, Statele Unite ale Americii vindeau Marii Britanii 753 milioane galoane de 
petrol din necesarul de 2,1 miliarde galoane, pe locul doi situându-se URSS, cu 202 
milioane galoane, urmată de Venezuela şi Indiile Olandeze, cu 295 milioane galoane, Mexic, 
cu 110 milioane galoane, în vreme ce România exporta 75 milioane galoane. La sfârşitul 
anilor ’30 situaţia era cu totul alta pe piaţa britanică, SUA pierzând primul loc, ca şi Uniunea 
Sovietică locul doi de altfel, poziţiile acestor două state fiind luate de Venezuela şi Indiile 
Olandeze. Vânzările de petrol românesc au cunoscut fluctuaţii mari în perioade scurte de 
timp. 300 000 t de petrol s-au exportat în 1929, 1 138 968 t în 1932 şi 846 276 t în 1936, 
pentru ca în anii 1937 şi 1938 aceste cantităţi să scadă la 580 182 t şi, respectiv, la 549 227 t. 
Dintr-o scurtă analiză a acestei situaţii, se poate constata cu uşurinţă că vânzările de petrol 
românesc în Marea Britanie s-au micşorat în mod considerabil începând cu anul 1936, este 
adevărat, pe fondul diminuării exportului total de petrol al României. Deşi piaţa britanică 
era deosebit de interesantă, întrucât în urma exportului se obţineau lire sterline, România 
nu a ştiut să profite nici de cantităţile mai mici de petrol exportate de Uniunea Sovietică în 
Marea Britanie, şi nici de boicotul consumatorilor asupra produselor petroliere ce veneau 
din Mexic. Ca atare, Iranul şi Irakul au devenit furnizori importanţi de petrol ai Marii 
Britanii, în timp ce SUA şi-au mărit din nou cantităţile exportate în arhipelagul britanic (The 
Economist, din 1 aprilie 1939). 



Marea Britanie şi România (1936-1941) 

187 

cumpere cantităţi importante de petrol românesc până în aprilie 1940, 
singura raţiune a acestei acţiuni fiind aceea de a priva Germania de materii 
prime. Încă din iunie 1939, Sir Reginald Hoare era de părere că, în caz de 
război, guvernul de la Bucureşti trebuie determinat să-şi proclame 
neutralitatea şi, totodată, să-şi distrugă industria de petrol, ultima măsură 
fiind „în interesul omenirii”118. Acest raţionament a funcţionat şi în cazul 
cantităţilor de grâu cumpărate din România, în condiţiile în care Canada şi 
Australia erau ţări producătoare de grâu de primă mărime, ba mai mult, între 
acestea şi Marea Britanie existând legături economice naturale. Pe lângă 
faptul că era mai scump, grâul românesc era inferior în calitate celui 
canadian, australian sau american, ceea ce făcea ca aceste achiziţiile britanice 
de grâu din România să fie în mod clar nerentabile din punct de vedere 
economic119. Dacă însă voia să menţină o oarecare influenţă politică în 
această parte a Europei, Marea Britanie nu avea de ales, în condiţiile în care 
achiziţiile Germaniei crescuseră la un nivel fără precedent, iar Franţa, pe 
lângă slăbiciunea sa economică pe care a cunoscut-o la finalul anilor ’30, era 
cel mai mare producător european de grâu din acea vreme, ceea ce nu-i 
permitea să cumpere acest produs din România120. 

                                                 
118 Buzatu 1998, p. 296. 
119 De această situaţie erau conştienţi şi specialiştii în probleme economice şi agricole din 
România, dovadă fiind faptul că în ziarul financiar Argus a apărut un articol semnat de dr. 
D. Andronescu, prin care se afirma: „Londra fiind centrul comercial al pământului, toată 
lumea caută să vândă tot ce are de vândut, pe această piaţă, spre a obţine monedă engleză, 
care are circulaţie mare şi curs ridicat, până în cele mai îndepărtate colţuri ale pământului. 
Nu-i de mirare deci, că piaţa Londrei e asaltată cu oferte şi cu probe de grâu din toate ţările 
producătoare de grâu, mai ales în aceste timpuri de aşa zisă supraproducţiune de grâu. 
Oferta de grâu fiind mare, e natural că cumpărătorii să dorească să cumpere, la preţul cel 
mai mic, grâu de calitatea cea mai superioară. […] Se preferă grânele care au peste 11 la sută 
gluten şi substanţe azotoase. În mijlocie, grânele româneşti, din Moldova şi Basarabia, au 
11,50 la sută substanţe azotoase, grânele argentiniene 12 la sută şi cele canadiene 13,7 la 
sută” (Argus, din 29 iunie 1939). Aflat la Londra, acelaşi dr. D. Andronescu a purtat discuţii 
cu reprezentanţii a două firme care se ocupau de importul de grâu în Anglia, cu preşedintele 
Asociaţiei Morarilor Englezi, dar şi cu specialişti ai chimiei cerealelor, informaţiile obţinute 
nefiind deloc mulţumitoare. Astfel, conform declaraţiilor făcute de interlocutorii britanici, 
specialistul român a concluzionat că „s-ar putea vinde grâu românesc mai mult, dacă ar fi 
ceva mai curat şi mai uniform, adică clasat sau standardizat. S-au plâns că grâul nostru 
diferă nu numai de la un transport la altul, dar chiar în acelaşi transport grâul nu e bine 
amestecat şi nu prezintă o marfă homogenă. S-au mai plâns că adesea au nevoie să recurgă 
la laboratoarele oficiale, spre a stabili, oficial, proporţia de corpuri streine şi mai ales de 
secară, în vederea bonificaţiei. […] Interesul morarilor cu privire la grâul românesc a scăzut, 
fiindcă grâul românesc actual nu mai este de calitatea grâului dinainte de război, fiindcă 
acum s-au ivit grânele canadiene care sunt superioare tuturor celorlalte grâne şi fiindcă 
grânele argentiniene sunt ieftine şi au reclamă mai mare” (ibidem, din 25 iunie 1939). 
120 Neues Wiener Tagblatt, din 3 mai 1939. 
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În condiţiile în care 81% din populaţia activă a României lucra în 
agricultură, nu este de mirare că grâul era un produs important pentru 
export, de a cărui vindere depindea soarta atâtor familii. Ca şi în cazul 
petrolului românesc, Germania avea nevoie de produsele agricole ale ţărilor 
din Europa Central-Răsăriteană, în vreme ce acestea din urmă erau 
dependente de maşinile, textilele şi chimicalele fabricate de cel de-al Treilea 
Reich. Se poate astfel constata cu uşurinţă că economia germană era 
complementară cu cele din jumătatea estică a continentului, ceea ce 
bineînţeles că era o premisă favorabilă schimburilor economice, în vreme ce 
în dominioanele britanice şi în Franţa grâul era în supraabundenţă121. 

În decursul anului 1939, din România către Germania s-au exportat 
nu doar petrol şi grâu, ci şi animale, între cele două ţări semnându-se în luna 
decembrie un acord prin care se puteau trimite pe piaţa germană până la 200 
000 de porci şi 30 000 de vite pe an, pe o durată de cinci ani. Era prevăzut 
ca această întreagă cantitate de carne să fie trimisă sub formă de animale vii, 
ceea ce era posibil pentru o destinaţie cum era cea reprezentată de 
Germania. Pentru Marea Britanie era însă foarte dificil să contracareze 
această situaţie, în condiţiile în care, pe lângă spinoasele probleme legate de 
transport ce trebuiau soluţionate, mai erau şi normele sanitare britanice care 
interziceau importul de vite şi porci vii122. 

Dacă în anul 1938 Marea Britanie a cumpărat din România 
importante cantităţi de grâu, acestea ajungând până la 335 000 t, în timp ce 
în Germania fuseseră exportate doar 133 000 t, nu acelaşi lucru se poate 
spune şi despre anul 1939, mai ales dacă ne referim la a doua jumătate a 
acestuia123. Astfel, încă de la mijlocul lunii iunie, agenţii portuari din Galaţi şi 
Brăila semnalau consulului-general britanic existenţa unei intense activităţi a 
vaselor ce transportau grâu pentru Germania şi Italia, în timp ce 
transporturile cu destinaţia Marea Britanie încetaseră aproape cu 
desăvârşire124.  

Similar achiziţiilor britanice de grâu din România, cele de cherestea au 
crescut în 1939 comparativ cu cele din anul anterior, mai ales dacă se ia în 
calcul prima jumătate a anului, atunci când războiul nu izbucnise încă. 
Astfel, în intervalul cuprins între lunile ianuarie şi mai 1939, s-au vândut în 
Marea Britanie 11 200 standarzi de cherestea românească, comparativ cu 2 
700 standarzi pentru aceeaşi perioadă a anului trecut, dar fără ca piaţa 

                                                 
121 Ibidem. 
122 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24982/1940, f. 162. Telegramă trimisă 
de Sir Reginald Hoare către lordul Halifax, în 30 decembrie 1939. 
123 Ibidem, dosar nr. 23736/1939, f. 25. Expunere de situaţie realizată de Sir Frederick Leith-
Ross pentru a fi trimisă lui Sir Orme Sargent, în 16 ianuarie 1939. 
124 Ibidem, dosar nr. 23855/1939, f. 267-268. Telegramă trimisă de consulul-general britanic 
de la Galaţi, în 15 iunie 1939. 
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germană să fie întrecută, acolo unde a fost trimisă o cantitate de 28 500 de 
standarzi de cherestea125. 

Problema livrării de armament britanic către România s-a pus încă din 
timpul vizitei oficiale la Londra a regelui Carol al II-lea. Deşi guvernul 
român şi-a reînnoit aceste cereri în numeroase rânduri de-a lungul anului 
1939, ele nu au fost îndeplinite decât într-o mică măsură, mai mulţi factori 
contribuind la această situaţie. În primul rând, Marea Britanie însăşi derula 
în anul 1939 un vast program pentru propria-i înarmare, în condiţiile în care 
neglijase în mare măsură acest aspect în anii anteriori126. 

Ca atare, cererile României de a primi tehnică militară britanică şi 
materii prime necesare industriei de armament s-au lovit în mare parte de un 
refuz al oficialilor de la Londra, întrucât ministerele britanice nu puteau fi de 
acord cu exportul unor materiale de luptă sau a unor materii prime de care 
ele însele aveau mare nevoie. În al doilea rând, situaţia politică a României 
era incertă, în rândul înalţilor funcţionari ai guvernului britanic existând 
temerea, justificată de altfel, că această ţară se poate alătura Germaniei într-
un viitor nu foarte îndepărtat, lucru care de altfel s-a şi întâmplat în a doua 
jumătate a anului 1940. Avându-se în vedere această posibilitate, britanicii au 
agreat doar în mică măsură înarmarea unei ţări care se putea afla în scurt 
timp în tabăra adversă. 

                                                 
125 Argus, din 13 august 1939. 
126 După înfrângerea Germaniei în Primul Război Mondial, a urmat dezarmarea sa, 
considerată de anglo-francezi ca fiind primul pas în procesul de dezarmare generală. 
Reducerea armamentului până la „nivelul cel mai scăzut cerut de siguranţa naţională” a fost 
principiul aplicat de membrii Ligii Naţiunilor, inclusiv de Marea Britanie. În anii ’20, 
majoritatea guvernelor de la Londra au fost de acord cu dezarmarea atât din raţiuni politice, 
cât şi economice. Astfel, cheltuielile pentru apărare ale Marii Britanii au fost de numai 102 
milioane lire sterline în anul 1932, comparativ cu 760 milioane lire sterline în 1919-1920. 
Forţele terestre, numeroase în timpul primei conflagraţii mondiale datorită introducerii 
serviciului militar obligatoriu, au fost drastic reduse ca efective, armata revenind la rolul său 
tradiţional de forţă poliţienească în cadrul Imperiului Britanic. Mulţi oficiali londonezi au 
fost de părere că pacea şi stabilitatea anilor ’20 va continua şi în decursul anilor ’30. 
Guvernul naţional format de Ramsay MacDonald în 1931 s-a pronunţat în mod clar în 
favoarea menţinerii înarmării la un nivel scăzut, întrucât era hotărât să refacă prosperitatea 
economică a Marii Britanii, puternic afectată de criza din 1929-1933. Politicienii britanici, în 
special cei de stânga, considerau cheltuirea unor mari sume de bani pe înarmare ca fiind 
fără rost, ei având ferma convingere că această politică mai degrabă contribuie la izbucnirea 
unui război decât să-l prevină. La mijlocul anilor ’30, încrederea Marii Britanii în politica de 
dezarmare şi securitate colectivă a avut drept consecinţă faptul că ea a ajuns să nu fie 
pregătită corespunzător pentru a face faţă pericolelor reprezentate de ameninţările 
Germaniei, Italiei şi Japoniei. Abia în anul 1936 s-a introdus un plan general de reînarmare, 
cu o durată de patru ani, acesta definind schema structurilor militare cu care Marea Britanie 
a intrat în război (Farmer 1996, p. 38, 75-76, 93). 
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Izbucnirea conflagraţiei mondiale la 1 septembrie 1939, urmată de 
declaraţia de război a Marii Britanii adresată Germaniei, intrată în vigoare la 
3 septembrie, au avut consecinţe importante asupra comerţului britanico-
român. Pe lângă dificultăţile legate de transport, deoarece nu mai putea fi 
folosită Dunărea, ci o rută ocolitoare prin Bosfor, Dardanele şi Gibraltar, 
introducerea de către statul român a unor permise de export127, la 17 
octombrie, a contribuit într-o măsură importantă la sporirea dificultăţilor. 
După începerea celui de-al Doilea Război Mondial atât Marea Britanie, cât şi 
Germania au luat măsuri de blocadă economică care aveau ca scop 
împiedicarea contrabandei. 

Transporturile de muniţii, maşini, motoare, mijloace de transport, 
avioane, materii prime necesare războiului erau considerate atât de britanici, 
cât şi de germani ca fiind contrabandă absolută. Transporturile de alimente, 
confecţii sau blănuri erau socotite ca fiind contrabandă condiţionată. La 
sfârşitul anului 1939, România exporta mult atât din mărfurile trecute pe 
lista mărfurilor de contrabandă absolută, cât şi pe cea de contrabandă 
condiţionată, dar fără a se face expediţii directe. Vânzările româneşti se 
făceau prin predarea mărfurilor pe vapoare, în porturile din România sau în 
zonele cu regim porto-franco. În acest fel, ele erau transportate de 
cumpărător, menţinându-se neutralitatea, fiind evitate totodată şi riscul 
pierderii lor128. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
127 Introducerea permiselor în România avea ca scop îndrumarea exportului, realizându-se 
în acest fel un mai bun control asupra preţurilor, dar şi asupra speculaţiilor monetare ce se 
puteau face prin intermediul vânzării de mărfuri româneşti. Evident că această măsură 
instituia un grad ridicat de control al statului asupra exportatorilor români, chiar dacă 
oficialităţile de la Bucureşti susţineau că exportul este aproape liber. Până la 17 octombrie 
1939, data introducerii acestor permise, controlul preţurilor şi al exportului de capital se 
făcea prin intermediul Serviciului de Control al Exportului din cadrul Băncii Naţionale a 
României, precum şi prin Comisia Preţurilor. În cazul exportului de cereale, existase o 
comisie specială în cadrul Ministerului Economiei Naţionale, cu atribuţii în îndrumarea, 
încurajarea şi organizarea vinderii de cereale. Cu toate acestea, pentru o anumită perioadă 
de timp vechiul regim al clearing-ului a continuat să fie aplicat în România în paralel cu 
utilizarea permiselor de export recent introduse. Până la încheierea unor noi acorduri în 
conformitate cu noile prevederi, Banca Naţională a fost instituţia care a controlat şi 
îndrumat importul din ţările cu care România încheiase acorduri de clearing (Argus, din 13 
octombrie 1939). 
128 Ibidem, din 27 octombrie 1939. 
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Septembrie 1939 - iulie 1940. De la începerea celui de-al Doilea 
Război Mondial până la formarea în România a primului guvern 
progerman 
 

Instaurarea stării de război între Marea Britanie şi Franţa, pe de o 
parte, şi al Treilea Reich, de cealaltă parte, a creat mari probleme guvernului 
de la Bucureşti în definirea poziţiei sale diplomatice, ceea ce a afectat şi 
atitudinea sa în abordarea problemelor economice. Mulţi oameni politici 
români se temeau că emiterea unei declaraţii de neutralitate ar putea periclita 
ajutorul statelor occidentale promis prin garanţiile anglo-franceze în 
primăvara anului 1939, precum şi statutul României la o viitoare conferinţă 
de pace, în condiţiile în care era larg răspândită ideea conform căreia, Marea 
Britanie, graţie resurselor imperiale, va ieşi din nou învingătoare129. Cu toate 
acestea, influenţată de declaraţia de neutralitate a Iugoslaviei, la 5 septembrie 
1939, Consiliul de Miniştri de la Bucureşti a publicat un comunicat prin care 
afirma că „România este adânc pacifică” şi că doreşte să semneze pacte de 
neagresiune cu vecinii săi130. La doar o zi distanţă, Consiliul de Coroană, 
convocat de rege, a proclamat observarea strictă a regulilor neutralităţii faţă 
de statele beligerante din conflictul ce tocmai izbucnise în Europa131. 

Deşi până la începerea celui de-al Doilea Război Mondial, Armand 
Călinescu, primul-ministru al României din acea perioadă, fusese un adept 
hotărât al unei orientări către Marea Britanie şi Franţa, după invadarea 
Poloniei de către trupele germane şi sovietice, şeful guvernului de la 
Bucureşti a intervenit personal pentru a obţine armament din partea 
germanilor, pentru care românii urmau să furnizeze Reich-ului petrol şi grâu 
în cantităţi mult mai mari ca până atunci. De fapt, premierul român avea în 
vedere nu producţia industriei germane de armament, ci surplusul de 
material de război polonez capturat de Wehrmacht132, pentru care partea 
română era hotărâtă să continue aceste livrări pentru o perioadă mai lungă 
de timp, „prin aceasta contribuind în mod decisiv la întâmpinarea nevoilor 
[germane] în eventualitatea unui război purtat pe o perioadă de câţiva 
ani”133. Se pare că Armand Călinescu era dispus să ofere Reich-ului concesii 
şi mai mari, doar asasinarea sa din 21 septembrie împiedicându-l să facă 
acest lucru. Astfel, cu puţin timp înainte de a fi ucis, el l-a trimis la Berlin pe 
senatorul român de etnie germană Hans Hedrich într-o misiune care a 

                                                 
129 Haynes 2003, p. 113. 
130 Carol II 1995, p. 424. 
131 Ibidem, p. 426; Daşcovici 1939, p. 14; Mamina 1997, p. 176-188. 
132 Călinescu 1990, p. 431. 
133 DGFP, vol. VIII, doc. nr. 74. Apud Haynes 2003, p. 115. 



Sorin Arhire 

192 

rămas şi acum neclară. Conform unor surse arhivistice din Germania, 
premierul român ar fi oferit întreaga producţie de petrol a României în 
schimbul garantării frontierelor sale, aşa cum erau ele la începutul 
războiului134. Deşi nu este o certitudine, probabil că dispariţia lui Armand 
Călinescu a afectat interesele economice germane în România, în mod 
special livrările de petrol şi, totodată, a favorizat creşterea influenţei 
economice a Marii Britanii în această ţară balcanică. 

Importanţa pe care oficialii britanici o acordau României din punct de 
vedere economic reiese şi din faptul că proaspăt constituitul War Cabinet, 
format după modelul celui care existase în perioada 1916-1918, în cele 123 
de întruniri organizate în ultimele patru luni ale anului 1939 s-au făcut 
referiri la statul balcanic în 71 dintre acestea. Aşa cum era de aşteptat, 
britanicii au fost mai mult decât interesaţi de problema petrolului românesc, 
aceasta fiind prezentă pe agenda întrunirilor War Cabinet de nu mai puţin de 
19 ori135. Pe fondul izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, petrolul 
devenise un produs strategic şi o importantă armă diplomatică, iar România, 
o ţară „esenţial agrară”, dobândise datorită producţiei sale de petrol „o 
importanţă cu adevărat mondială”136. La 12 septembrie 1939 guvernul de la 
Londra a anunţat punerea în aplicare a unei noi politici de achiziţionare a 
petrolului românesc, cu scopul 

„[…] menţinerii României pe cât posibil deschisă şi a intervenţiei pentru a 
proteja poziţia societăţilor deţinute de cetăţenii lor [britanici] astfel încât 
aceste societăţi să nu fie forţate de guvernul român să sprijine efortul de 
război german”137. 

Neputând să desfăşoare acţiuni militare într-o ţară neutră, aşa cum era 
România, britanicii au declanşat un război economic împotriva celui de-al 
Treilea Reich, cu scopul de a-i priva pe germani de livrările de petrol. Oficialii 
de la Londra au acţionat prin intermediul firmelor particulare, în condiţiile 
în care Marea Britanie, spre deosebire de Germania138, avea implantate în 
România sucursale ale unor importante companii petroliere, aşa cum erau 
„Astra Română”, afiliată la Shell Oil Company şi care doar singură reprezenta 

                                                 
134 Haynes 2003, p. 115. 
135 Buzatu 2003, p. 123-125. 
136 Brătianu 1942, p. 10-11. 
137 Funderburk 1983, p. 156. 
138 Exploatarea petrolului în România datează din jurul anului 1880. Până la Primul Război 
Mondial, Germania a fost de departe cel mai mare investitor în domeniul extracţiei şi 
prelucrării petrolului românesc, după care a pierdut totul. Companiile petroliere britanice, 
americane, franceze, belgiene şi olandeze au dominat net în toată perioada interbelică, 
revenirea Germaniei având loc doar în noiembrie 1938, atunci când Helmuth Wohlthat şi 
Carl Clodius au făcut tot posibilul ca să înfiinţeze cât mai multe societăţi germano-române, 
cu scopul prospectării, extracţiei şi rafinării petrolului românesc (Porter 2008, p. 60). 
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25% din totalul producţiei româneşti, „Unirea”, care aparţinea de British 
Phoenix Oil and Transport Company şi „Steaua Română” Limited, cea care 
controla cam 25% din acţiunile societăţii „Steaua Română”. În contrast cu 
această situaţie, societăţile germane controlau doar 0,86% din petrolul brut 
extras în România139. Cantităţile de petrol în surplus au fost cumpărate cu 
ajutorul Trezoreriei Britanice, cea care a subvenţionat diferenţa dintre 
preţurile româneşti şi cele mondiale, iar Eric Alfred Berthoud140, din cadrul 
Ministry of Fuel and Power, a fost trimis cu scopul de a coordona politica 
guvernamentală cu cea a companiilor petroliere britanice141. În paralel, 
Goeland Transport and Trading Company, înfiinţată şi finanţată de Ministry of 
Economic Warfare, a căutat să cumpere şi să închirieze cât mai multe 
remorchere, mahone şi şlepuri, cu scopul de a afecta transporturile fluviale 
pe Dunăre către Germania142. 

Tot la începutul lunii septembrie, prin blocada instituită de Royal Navy, 
britanicii au reuşit să taie legăturile comerciale ale Germaniei cu lumea 
transoceanică, menţinând-o pe aceasta în limitele sale europene, astfel că 
Reich-ul mai putea importa petrol din România doar pe două căi. Prima 
dintre ele era reprezentată de navigaţia pe Dunăre, în timp ce a doua era 
transportul feroviar, utilizându-se linia simplă Predeal - Braşov. În ambele 
situaţii, germanii aveau de depăşit obstacole majore, întrucât Dunărea 
îngheţa trei luni pe an, perioadă de timp în care nu era navigabilă. Pe lângă 
faptul că transportul fluvial era permanent supus pericolului bombelor 
plutitoare şi al bombardamentelor aeriene, Germania avea pe Dunăre o 

                                                 
139 Cîrstea 2013, p. 80. 
140 Mai târziu, Sir Eric Alfred Berthoud. S-a născut la Kesington, Londra, în 10 decembrie 
1900. A studiat la Gresham’s School, Holt, Norfolk, iar după aceea la Magdalen College, Oxford, 
acolo unde, în anul 1922, a obţinut o diplomă în chimie. Între 1922 şi 1926 a lucrat în Viena 
şi Milano pentru Anglo-Austrian Bank. Timp de 13 ani, în perioada 1926-1939, a fost angajat 
la Anglo-Persan Oil Company (ulterior British Petroleum), desfăşurându-şi activitatea la Paris şi 
Berlin. La începerea celui de-al Doilea Război Mondial, Eric Berthoud a făcut parte din 
Ministry of Fuel and Power, fiind trimis la Bucureşti, în cadrul legaţiei britanice de acolo. A 
părăsit teritoriul românesc în ianuarie 1941, în preajma ruperii legăturilor diplomatice dintre 
România şi Marea Britanie. În următorii patru ani a fost membru în diferite delegaţii care 
aveau ca scop asigurarea cantităţilor de petrol pentru Aliaţi. La sfârşitul celui de-al Doilea 
Război Mondial a făcut parte din Comisia Aliată de Control din Austria, iar apoi a luat parte 
la elaborarea tratatelor de pace din Europa, precum şi la Planul Marshall. Între 1948 şi 
1952 a fost ajutor al subsecretarului de la Foreign Office, iar apoi ambasadorul Marii 
Britanii în Danemarca (1952-1956) şi Polonia (1956-1960). S-a retras din activitate în anul 
1960, fiind cinci ani mai târziu preşedintele fondator al Universităţii din Essex. În 1945 a 
primit Order of St Michael and St George, şi a fost înnobilat în 1954, atunci când a devenit 
Knight Commander of the Order of St Michael and St George . A murit la 29 aprilie 1989 
(http://new.worldlibrary.net/articles/Eric_Berthoud, accesat în 20 aprilie 2014). 
141 Porter 2008, p. 61. 
142 Ibidem. 
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capacitate de transport de 100 000 de tone, ceea ce era total insuficient 
pentru nevoile sale. Deşi ţară dunăreană, flota comercială română dispunea 
de doar 29 000 de tone, ceea ce o situa pe locul trei, având doar cu 4 000 de 
tone mai mult decât vasele britanice de pe Dunăre143. În plus, modalitatea de 
transport cea mai folosită pentru petrolul românesc fusese în anii anteriori 
reprezentată de navigaţia pe mare şi nu de cea pe Dunăre sau pe calea ferată, 
ceea ce făcea ca în toamna anului 1939, statul român să se confrunte cu 
greutăţi sporite în exportul petrolului, aşa cum reiese din tabelul de mai jos 
în care sunt date procentele din cadrul acestui transport144. 

 

 
 

La rândul său, transportul pe calea ferată avea şi mai multe dificultăţi, 
deoarece România dispunea de doar 8 000 de vagoane-cisternă, în condiţiile 
în care se ştia faptul că nevoile Germaniei necesitau utilizarea a nu mai puţin 
de 12 000 de vagoane-cisternă. Aşa cum a mai fost menţionat, exista o 
singură linie ferată între Predeal şi Braşov, ceea ce făcea ca ruta să fie 
suprasolicitată. Chiar şi după ce a fost dublată, la insistenţele preşedintelui 
Comisiei Economice Guvernamentale Româno-Germane, Carl Clodius, 
deplasarea vagoanelor-cisternă era îngreunată de mişcarea trupelor române, 
precum şi de faptul că locomotivele se defectau adesea. În plus, au existat şi 
acţiuni de sabotaj inspirate de agenţii britanici, printre acestea putându-se 
enumera punerea de zahăr în benzină, precum şi de nisip în gresoarele 
vagoanelor-cisternă145. 

Deşi în momentul izbucnirii războiului, Germania (inclusiv Austria şi 
Cehoslovacia) importa petrol din România în cantităţi mai mult decât duble 
în comparaţie cu Marea Britanie146, la finalul anului 1939, datorită 

                                                 
143 Brestoiu 1986, p. 129. 
144 Ibidem, p. 128. 
145 Porter 2008, p. 62. 
146 Petrolul românesc a început să fie atractiv pentru industria germană doar după 
înfăptuirea Anschluss-ului, deoarece Austria avusese puternice legături economice cu statele 
succesorale ale monarhiei habsburgice. Alipirea statului austriac la teritoriul german a dus la 
o apropiere economică a Germaniei faţă de statele sud-est europene. Până atunci însă, 
petrolul românesc a avut o importanţă secundară pentru germani, întrucât era mai scump 
cu aproximativ 6% decât preţurile existente la nivel mondial, iar transportul maritim prin 
portul Constanţa nu era mai avantajos decât cel din Golful Mexic. În plus, instalaţiile de 
transbordare de la Dunăre erau rudimentare, ceea ce făcea ca în perioada interbelică să fie 
transportate doar cantităţi mici de petrol românesc către Bavaria. Totuşi, în toamna anului 
1939, s-a constituit societatea comercială germană „Sardep”, în vederea stimulării 
exportului de petrol din România. Un mare parc de rezervoare de petrol a fost construit de 

Transport 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Pe mare 84,2 81,2 81,2 78,8 74,5 66,0 

Pe Dunăre 13,0 16,0 16 17,6 21,5 29,0 

Pe calea ferată 2,8 2,8 2,8 3,6 4,0 4,0 
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importanţei acordate acestei materii prime, britanicii au ajuns să-i devanseze 
pe germani, reuşind să cumpere din România 105 000 de tone de petrol, în 
comparaţie cu doar 50 000 importate de Reich147. Din cauza războiului ce de 
puţin timp izbucnise, conform calculelor făcute de oficialii de la Londra, 
cheltuielile Marii Britanii erau de 6 milioane de lire sterline pe zi, astfel că 
prin intermediul comerţului exterior se căuta măcar parţial să se recupereze 
pasivul înregistrat148. Ca urmare a acestei răsturnări de situaţie, la începutul 
anului 1940, al Treilea Reich a căzut de pe locul 1, pe locul 3, într-un 
clasament al ţărilor beligerante importatoare de petrol românesc, întrucât, în 
ianuarie 1940, Marea Britanie ajunsese să deţină 35,33%, Franţa 19,34%, în 
timp ce Germania mai avea doar 9,18%, cu toate că doar în septembrie 1939 
situaţia era exact inversă149. 

Aceste achiziţii sunt cu atât mai importante cu cât societăţile britanice 
se confruntau cu reale probleme în România, aşa cum reiese dintr-o notă 
informativă. Conform acesteia, tariful de transport aplicat produselor 
petroliere la export era excesiv de mare, la fel fiind şi taxele vamale în cazul 
importului de materiale de sondaj şi rafinaj. Se mai adăuga şi faptul că 
pentru persoanele străine folosite în România în scopul bunei funcţionări a 
industriei trebuiau obţinute permise de rezidenţă, situaţie care crea dificultăţi 
suplimentare. Toate aceste îngrădiri nu făceau altceva decât să ridice costul 
de producţie pentru petrolul românesc, ceea ce, bineînţeles, îl făcea mai 
puţin competitiv pe pieţele internaţionale. Mai mult decât atât, societăţile 
britanice se plângeau de faptul că în România explorările sunt aprobate 
pentru suprafeţe prea mici, ceea ce de multe ori făcea ca riscul asumat să fie 
prea ridicat, mai ales că noile terenuri erau la distanţe din ce în ce mai mari 
faţă de regiunile de extragere a petrolului150. 

În ultimele luni ale anului 1939, ca şi în toţi ceilalţi ani ai războiului de 
altfel, membrii War Cabinet din Londra au fost preocupaţi de menţinerea şi 
extinderea blocadei economice împotriva Reich-ului, la baza acestei politici 
stând raportul întocmit de lordul Hankey. Realizat la sfârşitul lunii 
noiembrie, respectivul document stabilea liniile directoare ale Marii Britanii 
faţă de Europa Sud-Estică, aici bineînţeles fiind inclusă şi România. 
Conform raportului, pentru „sufocarea” economică a Germaniei, 

                                                                                                                        
această societate lângă Giurgiu, care a devenit portul principal pentru exportul de petrol, în 
locul Constanţei (Hillgruber 1994, p. 116, 118). 
147 Funderburk 1983, p. 157. 
148 AMAER, fond 71 Anglia 1920-1944, vol. 31, f. 460. Referat trimis de la Legaţia 
României din Londra, semnat de însărcinatul cu afaceri Radosav, către ministrul Afacerilor 
Străine, Grigore Gafencu, în 17 decembrie 1939. 
149 Buzatu 2003, p. 137. 
150 Cîrstea 2013, doc. 100, p. 345-346. Notă informativă privind dificultăţile întâmpinate în 
România de societăţile petroliere britanice (1939). 
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recomandările lordului Hankey au fost următoarele: a) instituirea unui 
control ferm împotriva traficului de contrabandă prin Dardanele; b) 
supravegherea cumpărăturilor efectuate de Italia, precum şi de statele 
neutre; c) observarea atentă a exporturilor româneşti; d) un sprijin cât mai 
eficace pentru ministrul plenipotenţiar Sir Reginald Hoare; e) controlul 
şlepurilor de grâne utilizate de germani pentru a transporta petrolul pe 
Dunăre151. 

Al Doilea Război Mondial începuse şi, întocmai ca în prima 
conflagraţie mondială, Marea Britanie a instituit o blocadă navală împotriva 
Germaniei, cu scopul privării acesteia de posibilitatea aducerii materiilor 
prime din afara Europei. Ca atare, zona petroliferă din Valea Prahovei 
căpăta o importanţă majoră pentru maşina de război germană, iar britanicii, 
conştienţi de rolul decisiv pe care îl putea avea petrolul românesc, au pus la 
punct un plan de distrugere a sondelor, la care au fost cooptaţi şi francezii. 
Se încerca astfel repetarea scenariului din Primul Război Mondial, atunci 
când, în noiembrie 1916, la solicitarea lui Sir George Barclay, ministrul 
plenipotenţiar britanic de la Bucureşti, guvernul României a pus în aplicare 
un plan prin care au fost distruse 1 677 de sonde, 26 de rafinării, fiind 
incendiate totodată 827 000 de tone de derivate din petrol152. Livrarea de 
petrol către o tabără sau alta însemna practic ieşirea din neutralitate, aşa cum 
de altfel a consemnat şi regele Carol al II-lea în însemnările sale: 

„Din ce în ce [mai mult] cele ce le-am spus la începutul conflictului par a se 
adeveri. Păcura este un instrument de războiu aşa de important, încât 
livrarea ei uneia sau altei părţi însemnează aproape o ieşire din neutralitate. 
Astăzi este războiul motoarelor şi va putea învinge acela care va avea cea 
mai mare rezervă de combustibil”153. 

Este interesant că încă din aprilie 1939, atunci când încă era pace, 
guvernul de la Londra a oferit României garanţii de integritate teritorială, dar 
cu două condiţii. Prima dintre ele, făcută public, condiţiona ajutorul britanic 
de faptul că armata română trebuia să opună rezistenţă unei eventuale 
invazii, dar şi de necesitatea ajungerii la o înţelegere specială între România 
şi Polonia. A doua condiţie pusă a avut un caracter neoficial, dar a fost de o 
importanţă primordială, întrucât Foreign Office-ul, prin intermediul lui Sir 
Reginald Hoare, a cerut ca guvernul român să accepte distrugerea sondelor 
de petrol din Valea Prahovei, în situaţia în care teritoriul românesc ar fi fost 
atacat de o terţă putere154. 

                                                 
151 Buzatu 2003, p. 137. 
152 Buzatu 1998, p. 322. 
153 Carol al II-lea 1996, p. 94. 
154 Carol II 1995, p. 320. 
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În toamna anului 1939, lovirea „drumului” petrolului românesc ce 
ducea către Reich a devenit o prioritate atât pentru britanici, cât şi pentru 
francezi. Aceştia, în colaborare cu oficialităţile de la Bucureşti, au pus la 
punct un plan ultrasecret prin care sondele din Valea Prahovei urmau să fie 
distruse în doar 24 de ore, în cazul în care armata germană ar fi încercat să 
pună stăpânire pe această zonă155. Întocmai ca în Primul Război Mondial, 
atunci când guvernul român a acceptat propunerile anglo-franceze de 
distrugere, acum, în toamna anului 1939, inginerii companiilor petroliere 
trebuiau să asigure pregătirea tehnică, iar armata română avea misiunea să 
blocheze inamicul în afara Văii Prahovei. Distrugerea propriu-zisă era 
misiunea geniştilor britanici aduşi din Egipt, precum şi a celor francezi ce 
urmau să vină din Siria. Pentru a fi evitată situaţia din Primul Război 
Mondial, atunci când germanii au reuşit să refacă destul de repede 
infrastructura necesară extracţiei petrolului românesc, de data aceasta planul 
avea în vedere folosirea unor dispozitive electrice care ar fi avariat 
iremediabil puţurile de petrol, ceea ce i-ar fi silit pe germani să foreze altele 
noi156. Comandantul Watson din Royal Navy era cel care trebuia să 
coordoneze întreaga acţiune, dar acesta urma să fie ajutat de maiorul 
Davidson-Houston, locţiitorul ataşatului militar, precum şi de petrolişti 
britanici aflaţi deja în România, printre care pot fi enumeraţi Gardyne de 
Chastelain157 şi Gwynn Elias158. 

Importanţa petrolului românesc i-a determinat pe anglo-francezi ca în 
toamna anului 1939 să aibă discuţii cu oficialităţile de la Bucureşti în mai 
multe rânduri. Convorbirile purtate de ambasadorul francez A. Thierry şi 
ministrul plenipotenţiar britanic Sir Reginald Hoare cu prim-ministrul 
Armand Călinescu, în zilele de 11 şi 12 septembrie, au fost continuate după 
asasinarea acestuia din urmă cu ministrul Afacerilor Străine, Grigore 
Gafencu, la începutul lunii noiembrie. Prin această întâlnire avută cu cel care 
se afla în fruntea politicii externe româneşti, cei doi şefi de misiuni 

                                                 
155 Despăgubirile pe care România urma să le primească după război din partea Marii 
Britanii şi Franţei ar fi fost cam de 60 milioane de dolari americani, sumă pe care regele 
Carol al II-lea o găsea total nesatisfăcătoare (Carol al II-lea 1996, p. 38). 
156 Porter 2008, p. 64. 
157 Gardyne de Chastelain a studiat tehnologia petrolieră la Universitatea din Birmingham. 
A sosit în România în anul 1927, ca angajat al societăţii petroliere „Unirea”. A fost recrutat 
de Special Operations Executive (SOE), având indicativul DH 13. În 1940, atunci când era deja 
directorul comercial al „Unirii”, datorită evenimentelor internaţionale, a fost nevoit să 
părăsească teritoriul românesc, plecând la Istanbul, pentru a lucra sub comanda colonelului 
Bill Bailey, cel care era reprezentant al SOE în Turcia. Înainte de părăsirea definitivă a 
misiunii diplomatice britanice de la Bucureşti, de Chastelain a mai venit de câteva ori în 
România. După Dictatul de la Viena, el a fost cel care l-a contactat pe Iuliu Maniu cu 
scopul ca liderul PNŢ-ului să creeze un comitet român la Londra (ibidem, p. 77-78). 
158 Ibidem. 
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diplomatice au vrut să se asigure că planul de distrugere a sondelor de petrol 
nu a fost abandonat. Mai mult decât atât, au fost analizate diferite detalii 
legate de aplicabilitatea acestuia, franco-britanicii fiind de părere că trebuia 
executat numaidecât dacă ar fi avut loc nu doar un atac asupra României, ci 
şi în cazul existenţei unui ultimatum politic şi militar sau chiar economic. 
Din analiza documentelor de arhivă se poate observa clar o reticenţă a părţii 
române vizavi de unele cereri ale franco-britanicilor, Grigore Gafencu 
nefiind deloc de acord cu luarea în calcul şi a unui eventual ultimatum dat 
României, de o terţă putere, ca motiv de distrugere a sondelor din Valea 
Prahovei. Aceeaşi reticenţă a fost manifestată de interlocutorul român şi faţă 
de momentul când trebuia pus planul în aplicare, fiind respinsă propunerea 
făcută de ministrul britanic ca la stabilirea acestuia să ia parte şi experţii 
britanici şi francezi aflaţi pe teritoriul român159. 

Deşi aproape totul fusese pregătit, echipamentul pentru genişti fiind 
trimis în România încă de la începutul lunii octombrie, acţiunea de 
distrugere a sondelor de petrol nu a fost pusă în aplicare niciodată, întrucât 
guvernul român purta negocieri secrete atât cu anglo-francezii, cât şi cu 
germanii. S-a ajuns astfel ca România să ia măsuri de securitate împotriva 
unor eventuale sabotaje în Valea Prahovei, dar şi să colaboreze cu Marea 
Britanie şi Franţa pentru eventuala aruncare în aer a sondelor de petrol! 
Jocul dublu practicat de autorităţile române, dar mai ales de Mihail 
Moruzov, şeful Serviciului Secret de Informaţii al Armatei Române, a primit 
în mai-iunie 1940 o grea lovitură, atunci când, în localitatea La Charité-sur-
Loire, în campania sa din vestul Europei, armata germană a capturat 
numeroase documente franceze ultrasecrete, prin care s-au aflat toate 
detaliile planurilor pe care le aveau anglo-francezii în legătură cu Valea 
Prahovei. Aliaţii preconizau un atac german asupra teritoriului românesc, 
similar cu cel care a avut loc împotriva Poloniei, dar nu s-au gândit nicicum 
că în Bucureşti, spre deosebire de Varşovia, trupele germane vor veni cu 
trenul sau cu maşina, în cele mai multe cazuri îmbrăcate în haine civile. 

În anii premergători începerii celui de-al Doilea Război Mondial, 
Cehoslovacia, Austria şi Italia fuseseră parteneri importanţi ai României în 
comerţul firelor de bumbac, atât de necesare ţăranilor români pentru a fi 
ţesute pe războaiele lor de lemn. În condiţiile în care un stat austriac nu a 
mai existat din martie 1938, iar unul cehoslovac din aceeaşi lună martie, dar 
a anului următor, golul lăsat de dispariţia comerţului de bumbac al României 
cu aceste state a fost din nou umplut de Marea Britanie. Acordul anglo-
român semnat în primăvara anului 1939 a făcut posibilă încheierea unui 

                                                 
159 Cîrstea 2013, doc. 96, p. 340. Notă asupra convorbirilor avute în ziua de 3 noiembrie 
1939, între ministrul Afacerilor Străine ale României, Grigore Gafencu, şi ambasadorul A. 
Thierry. 
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contract cu firma Cotton Corporation Limited, prin care 2 milioane de livre de 
bumbac (aproape un milion de kilograme), cu o valoare de 100 000 de lire 
sterline, au fost importate în România. Prin această tranzacţie, la sfârşitul 
anului 1939, britanicii redeveneau furnizori importanţi de fire de bumbac 
pentru economia românească, fiind atins volumul anului 1936, atunci când 
au fost exportate peste 6,76 milioane livre din Marea Britanie în România160. 

Începerea războiului mondial i-a determinat pe britanici să caute să 
dezvolte comerţul cu statul balcanic mai sus menţionat, deşi erau nişte 
piedici concrete pentru punerea în practică a acestui plan. Existenţa în 
România a unui sistem de licenţe pentru exportul de produse către Aliaţi161, 
precum şi impunerea de restricţii la cumpărarea de valută străină 
reprezentau obstacole pentru oamenii de afaceri din Marea Britanie, aşa cum 
au afirmat şi membrii unei delegaţii britanice venite la Bucureşti, la începutul 
lunii decembrie a anului 1939, cu scopul de a mări volumul schimburilor 
dintre cele două ţări. Ca şi în trecut, s-a discutat despre posibilitatea 
instituirii unor curse regulate de vase comerciale, dotate chiar cu instalaţii de 
refrigerare, care să poată prelua produsele perisabile pe care România le avea 
mai ales în perioada în care Dunărea nu era navigabilă. Însă, acordul 
economic româno-german, semnat în 23 martie 1939, a creat în cercurile 
Foreign Office-ului neîncredere în România, iar vânzările româneşti de petrol 
către Reich, prevăzute de acest acord, au contribuit din plin la crearea unei 
imagini proaste la Londra vizavi de acest stat balcanic. Deşi se făcuseră 
eforturi mari pentru intensificarea relaţiilor economice dintre cele două ţări, 
se putea observa o oarecare neînţelegere reciprocă. Exista o lipsă de 
încredere a britanicilor în oficialităţile şi comercianţii români, care data de 

                                                 
160 Argus, din 7 septembrie 1939. Exportul de fire de bumbac al Marii Britanii în România a 
fost de 8,47 milioane livre în 1937 şi de numai 3,17 milioane livre în 1938. În anul 1939, 
dacă se adăugau cele 2 milioane de livre de fire de bumbac la cantităţile cumpărate în prima 
jumătate a anului, precum şi la cele importate de firmele particulare, se ajungea cam la 
aceeaşi cantitate importată în 1936. 
161 Membrii delegaţiei britanice ajunse la Bucureşti au dat două exemple prin care România 
a refuzat acordarea de permise de export pentru cantităţi de petrol deja angajate de 
guvernul de la Londra. Primul caz era reprezentat de societatea „Unirea”, căreia nu i s-a 
permis efectuarea a două transporturi, iar cel de-al doilea exemplu era constituit de 
societatea „Astra-Română”, care, în luna noiembrie, nu primise autorizaţie pentru exportul 
unei cantităţi importante de petrol. Întrucât ultima societate amintită nu a reuşit să trimită 
în Marea Britanie tot petrolul pentru care obţinuse aprobarea, a solicitat o reînnoire a 
autorizaţiei de export pentru cele 25 000 de tone rămase, cerere care însă a fost refuzată de 
autorităţile române (Cîrstea 2013, doc. 98, p. 343. Raport privind tratativele anglo-române, 
referitoare la volumul cumpărării de petrol de către Anglia, din 2 decembrie 1939). După 
începerea celui de-al Doilea Război Mondial, România a acordat o mare importanţă 
licenţelor de export, ceea ce a afectat din plin comerţul acesteia cu Marea Britanie, clearing-ul 
dintre cele două ţări devenind astfel dezechilibrat în favoarea statului balcanic (TNA, fond 
Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24979/1940, f. 134). 
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mult timp, precum şi sentimentul că partea română nu era nici atunci 
complet sinceră, impresie întărită de neacordarea licenţelor pentru export. 

Conform funcţionarilor din proaspăt constituitul Ministry of Economic 
Warfare, o înţelegere convenabilă în legătură cu petrolul extras din Valea 
Prahovei, precum şi un comerţ bazat pe clearing, ar fi îmbunătăţit foarte mult 
schimburile dintre cele două ţări. Fluxul de materii prime, din Rusia şi 
Turcia către Germania, trecea prin România, ceea ce reprezenta un motiv de 
nemulţumire în plus pentru guvernul de la Londra, deşi din punct de vedere 
tehnic aceste mărfuri ruseşti şi turceşti nu intrau pe teritoriul român, 
întrucât, în porturile dunărene, ele erau descărcate din vase mari în şlepuri, 
fără a trece prin vama românească162. În plus, britanicii erau conştienţi de 
faptul că, pentru a menţine un nivel ridicat al schimburilor comerciale cu 
guvernul de la Bucureşti, Marea Britanie trebuia să cumpere din România şi 
să ofere acesteia mărfuri pe credit. Mai mult decât atât, în cercurile 
guvernamentale londoneze exista temerea că mărfurile vândute statului 
român ar putea fi reexportate către Germania163. Oficialităţile de la Bucureşti 
au temporizat însă toate aceste iniţiative ale britanicilor, ceea ce l-a 
determinat pe Sir Reginald Hoare să propună întârzierea sau chiar sistarea 
materiilor prime aduse pe mare, de care industria românească avea atât de 
multă nevoie164. În condiţiile în care cele mai multe importuri de materii 
prime ale României erau din Marea Britanie şi din ţări aliate acesteia, sau 

                                                 
162 Ibidem, dosar nr. 24981/1940, f. 332. Raport întocmit în cadrul Legaţiei Britanice de la 
Bucureşti către Ministry of Economic Warfare, în 18 ianuarie 1940. 
163 Conform unei telegrame trimise de la Ministry of Economic Warfare, funcţionarii acestui 
minister nu doreau ca mărfurile britanice să fie reexportate direct sau indirect către nicio 
destinaţie, aici fiind luată în calcul Germania, în primul rând. De asemenea, se dorea ca 
bunurile româneşti vândute către Reich, mai ales cantităţile de petrol, să fie în limitele anilor 
precedenţi. Deşi se ştia că este aproape imposibil de realizat, mai era menţionată şi 
prevederea conform căreia nici bunurile care tranzitau teritoriul românesc să nu fie 
reexportate, deşi guvernul de la Londra era conştient de faptul că nu puteau fi oprite 
materiile prime care erau trimise de sovietici germanilor (ibidem, dosar nr. 24978/1940, f. 
187). 
164 Ibidem, dosar nr. 23855/1939, f. 27-28. Telegramă trimisă la 18 decembrie 1939, de către 
John Eltringham Coulson către Mr Shuckburgh. Conform unei liste întocmite la Ministry of 
Economic Warfare, statul român dorea să cumpere următoarele materii prime: fero-mangan, 
fero-mangan purificat, fero-fosfor, fero-crom, fero-crom purificat, fero-vanadiu, fero-
wolfram, fero-molibden, fero-silicon, aluminiu, nichel, cobalt, zinc, cositor, cupru, 
duraluminiu, deşeuri din fier şi conducte din oţel (ibidem, f. 29-34). Firele de bumbac şi de 
lână erau de asemenea importante pentru comerţul româno-britanic, Sir Reginald Hoare 
exprimându-şi părerea într-un comunicat trimis la Londra că alături de acestea mai puteau fi 
adăugate şi alte articole şi produse, cum erau: maşini şi unelte agricole, camioane, 
automobile, motociclete, medicamente, chimicale, aparatură medicală, ceramică, cabluri din 
oţel, sârmă, articole din cauciuc vulcanizat şi blănuri (ibidem, dosar nr. 24979/1940, f. 79-
80). 
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mărfurile importate de statul român trebuiau să treacă prin controalele pe 
care le efectua Royal Navy, împiedicarea ajungerii achiziţiilor româneşti era 
considerată o măsură eficientă. 

La sfârşitul lui 1939 şi în primele luni ale anului următor, pentru a 
diminua influenţa germană, Marea Britanie şi-a folosit forţa financiară pe 
care o avea asupra industriei petroliere româneşti. Această acţiune, 
combinată cu blocada navală, avea ca scop privarea economiei Reich-ului de 
cât mai multe produse. Îngheţarea Dunării a făcut ca circulaţia vaselor către 
Germania să înceteze, în condiţiile în care Marea Mediterană fusese deja 
închisă prin implicarea vaselor de război ce aparţineau de Royal Navy. Merită 
a fi remarcat faptul că, în urma unei prezentări interesante făcute de H. 
Jackson, inspector comercial, toţi comercianţii români cu care funcţionarul 
britanic a discutat au considerat Germania ca fiind vinovată de situaţia 
blocării Mediteranei, fără a exista niciun sentiment antibritanic, deşi 
comerţul pe această mare stagna, iar multe mărfuri erau oprite pe traseu, 
cele mai multe la Port Said165. 

Orice acţiune care ar fi lipsit Germania de materii prime, dar mai ales 
petrol, era binevenită. S-a ajuns astfel ca la mijlocul lunii ianuarie 1940, în 
cadrul Ministry of Economic Warfare, să fie lansată ideea ca între Bulgaria şi 
România să fie încurajat un comerţ de tip barter, prin care petrolul românesc 
să fie dat în schimbul grâului bulgăresc, doar pentru a se diminua cantităţile 
de petrol ce puteau fi cumpărate de germani166. 

Cu toate acestea, măsurile luate de britanici faţă de Germania nu au 
făcut altceva decât ca aceasta din urmă să-şi canalizeze şi mai mult eforturile 
sale către materiile prime româneşti, dintre care petrolul era cel mai 
important. În contextul existenţei un război economic între Marea Britanie 
şi cel de-al Treilea Reich, se poate vedea faptul că germanii au reuşit să obţină 
o victorie importantă la 21 decembrie 1939, atunci când au reuşit să încheie 
un nou tratat economic cu guvernul de la Bucureşti. Practic, acest tratat nu 
era altceva decât o extindere a celui semnat la 23 martie, aducându-se însă 
două prevederi ca elemente de noutate. Prima dintre ele stabilea o creştere a 
valorii monedei germane, de la 41 de lei pentru o marcă la 49 de lei, ceea ce 
făcea ca produsele româneşti să devină mai ieftine cu 20% pentru 
Germania. Prin stabilirea acestei rate artificiale între marcă şi leu, germanii 
obţineau un avantaj net faţă de britanici, deoarece, pentru mărfurile 
româneşti aceştia ofereau moneda lor devalorizată, ceea ce se adăuga deja 
absorbirii comerţului pe care Austria şi Cehoslovacia îl avuseseră cu 
România. Prin a doua prevedere nou-adusă, partea română se obliga să 

                                                 
165 Ibidem, dosar nr. 24981/1940, f. 16. Minută trimisă de inspectorul comercial H. Jackson 
către Legaţia Britanică de la Bucureşti, în 25 iulie 1940. 
166 Ibidem, dosar nr. 24982/1940, f. 169. 
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trimită lunar în Germania nu mai puţin de 130 000 tone de petrol, ceea ce s-
a îndeplinit însă pentru prima dată doar în iulie 1940167. Cu toate acestea, 
pentru germani mai rămânea de rezolvat o problemă importantă, aceea de a 
convinge societăţile implicate în extracţia petrolului românesc de a accepta 
cererile germane168, în condiţiile în care mai toate aveau capital britanic, 
american, francez, olandez sau belgian. Pentru a fi sigur de îndeplinirea pe 
termen lung a acestor nevoi ale industriei Reich-ului, lui Hitler nu-i rămânea 
decât opţiunea venirii Wehrmacht-ului în teritoriul românesc, ceea ce de fapt 
s-a şi întâmplat ulterior, în toamna anului 1940169. 

Apropierea economică a României faţă de Germania nu a scăpat 
neobservată la Londra, lordul Halifax, şeful Foreign Office-ului, primind încă 
de la mijlocul lunii februarie 1940 un raport întocmit de colonelul James 
Baldwin-Webb, prin care, printr-o analiză concretă, se arăta creşterea 
influenţei economiei Reich-ului asupra României, chiar dacă regele Carol al 
II-lea şi-a exprimat în cel mai elocvent mod posibil dorinţa sa de a se face în 
continuare comerţ cu Marea Britanie. Astfel, din cele 70 000 de vagoane de 
grâu vândute de guvernul român, 30 000 de vagoane au fost cumpărate de 
Germania, în timp ce Marea Britanie nu a reuşit să importe decât jumătatea 
ultimei cantităţi menţionate mai înainte. Mai mult decât atât, germanii ar fi 
achiziţionat şi mai mult acest produs, dar au aşteptat ca amendamentul adus 
la acordul româno-german să intre în vigoare, prin care era prevăzută 
creşterea valorii mărcii faţă de leu, ceea ce însemna că guvernul de la Berlin 
putea să cumpere mai multe produse româneşti, cu aceeaşi sumă. Cu 
excepţia unei mici cantităţi de mazăre exportate către Bulgaria, Germania a 
achiziţionat tot ceea ce a mai rămas, situaţia fiind similară şi pentru porumb. 
Reich-ul devenise deja cumpărătorul obişnuit al acestei cereale, acceptând 
orice cantitate oferită, în vreme ce Marea Britanie, la începutul anului 1940, 
nu mai era prezentă pe piaţa românească de porumb. România a exportat 
mici cantităţi de cherestea către Egipt, Palestina şi Ungaria, dar cea mai mare 
parte a ajuns tot pe piaţa germană, la fel stând lucrurile şi în cazul exportului 
de porci, de ouă şi de peşte al României170. Preţul mai mic al cherestelei din 
Canada, precum şi calitatea superioară pe care o avea faţă de cea produsă în 
România, o făcea pe aceasta din urmă neatractivă pentru britanici, în 

                                                 
167 Hoisington 1971, p. 479. Apud Funderburk 1983, p. 157. 
168 Deşi la prima vedere pare puţin credibil, au existat şi companii petroliere controlate de 
capitaluri occidentale care nu au putut rezista tentaţiei de a vinde petrol Germaniei, datorită 
profitului foarte mare pe care l-au obţinut (ANRDANIC, fond Casa Regală 1940-1947, 
dosar nr. 57/1940, f. 36. Extras dintr-o scrisoare trimisă de Frank Gluck către British 
Centropa Limited). 
169 Sédilot 1979, p. 228. 
170 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24979/1940, f. 179-180. Informare 
trimisă de colonelul James Baldwin-Webb către lordul Halifax, în 19 februarie 1940. 
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condiţiile în care transportul din America de Nord dura cu doar 1-2 zile mai 
mult decât aducerea cherestelei româneşti. Ca o consecinţă a acestei situaţii, 
importul britanic de cherestea românească a încetat, negocierile purtate la 
finalul lunii aprilie rămânând fără niciun rezultat concret171. 

Pentru îmbunătăţirea comerţului româno-britanic, la începutul anului 
1940 a fost creată societatea particulară British Centropa Corporation Ltd., cu 
scopul de a cumpăra în secret mărfuri româneşti, indiferent de diferenţa care 
era între acestea şi preţurile de pe piaţa mondială172. Totodată, se avea în 
vedere şi trocul de produse, prin care mărfuri aduse din colonii, precum 
iuta, cositorul, orezul şi ceaiul, urmau să fie date la schimb contra materiilor 
prime româneşti. Din partea Marii Britanii s-au făcut eforturi ca societatea 
nou-înfiinţată să aibă colaborări cu agenţii comerciale cu reputaţie, precum 
şi cu Board of Overseas Trade, iar părţii române i-a revenit misiunea de a 
înfiinţa o societate de cooperare173. Ca de obicei, prevenirea achiziţionării de 
către Germania a mărfurilor româneşti a reprezentat obiectivul Centropei, iar 
acţiunea acesteia în iarna şi primăvara anului 1940, chiar dacă nu s-a ridicat 
la aşteptările iniţiale, a dat posibilitatea statului balcanic de a scăpa temporar 
de „cleştele Germaniei” în domeniul economic şi ipso facto politic174. 

Pe lângă războiul economic purtat în România împotriva Reich-ului, 
Marea Britanie a organizat şi acţiuni de sabotaj, cu scopul de a opri 
expedierile de materii prime către industria germană. Bineînţeles că aspectul 
cel mai important al acestor livrări, care îngrijora guvernul de la Londra, era 
exportul românesc de petrol. Existau două variante pentru ca acesta să fie 
oprit sau diminuat. Prima dintre ele viza câmpurile petrolifere din Valea 
Prahovei, iar a doua blocarea Porţilor de Fier175. Întrucât şansele ca puţurile 

                                                 
171 Ibidem, dosar nr. 24980/1940, f. 236-238. 
172 Funderburk 1983, p. 158. 
173 ANRDANIC, fond Casa Regală 1940-1947, dosar nr. 57/1940, f. 48. Adresă a 
colonelului James Baldwin-Webb trimisă către lordul Halifax, în 15 martie 1940. 
174 Funderburk 1983, p. 158. 
175 Maude Rea Parkinson, o irlandeză din Ulster, care a stat mai mult de 20 de ani în 
România la sfârşitul secolului XIX şi la începutul secolului XX, descria Porţile de Fier ca 
fiind o zonă în care Dunărea se îngusta foarte mult, având acolo doar 90 de metri lăţime. 
De ambele părţi ale trecătorii erau stânci cu o înălţime de aproximativ 300 de metri, care 
înconjurau apa din toate părţile, ceea ce i-a dat impresia profesoarei irlandeze că este mai 
mult un lac decât un fluviu. Înainte de Primul Război Mondial, la Porţile de Fier erau 
numeroase stânci, unele care ieşeau la suprafaţa apei, iar altele abia dacă se vedeau, ceea ce 
făcea ca navigaţia să fie extrem de periculoasă în acel sector al Dunării. De regulă, la 
Orşova, pasagerii trebuiau să schimbe vaporul mare cu unul mai mic, care reuşea să treacă 
de aceste obstacole. Ulterior, dinamitarea stâncilor a creat un canal navigabil, astfel că nu 
mai exista pericolul întreruperii traficului fluvial, reuşita inginerească fiind sărbătorită printr-
o festivitate la care au luat parte împăratul Austro-Ungariei, regele României şi cel al 
Serbiei, precum şi membrii Comisiei Dunării (Parkinson 2014, p. 22-23). 
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de petrol din apropierea Ploieştiului să fie distruse pe cale aeriană erau 
extrem de mici, sondele fiind răspândite pe o suprafaţă destul de mare, 
oficialii britanici au luat în calcul a doua variantă, de blocare a zonei Porţilor 
de Fier, ceea ce, conform lui Sir Reginald Hoare, ar fi asigurat întreruperea 
livrărilor de petrol către Germania pentru cel puţin 3 luni176. Ca atare, în 
primăvara anului 1940, s-a pus la punct un plan prin care se dorea 
înfăptuirea unei operaţiuni la Porţile de Fier, sector al Dunării prin care 
treceau toate ambarcaţiunile fluviale în drumul lor spre Germania. 
Remorcherele, mahonele şi barjele necesare înfăptuirii acţiunii au fost 
grupate de compania Goeland177, membrii echipajelor acestora urmând să 
fie date de Royal Navy şi de Royal Australian Navy, toţi îmbrăcaţi în haine 
civile. Venind din Egipt, 17 marinari în „haine civile care nu li se potriveau 
deloc” au trecut prin vama românească la 24 martie, urmaţi de alţi 9 
marinari, precum şi de câteva zeci debarcaţi de nava comercială britanică 
„Ardinianin”178. Vasele „Britannia”, „Elizabeth” şi „Bayard” au plecat de la 
Sulina spre Brăila, în timp ce alte nave sub pavilion britanic aflate în diferite 
porturi de la Dunăre au început să navigheze în amonte, spre Porţile de Fier. 
La 1 aprilie, un convoi numeros şi neobişnuit, format din 8 remorchere şi 11 
şlepuri, a părăsit portul Brăila, îndreptându-se în aval. Datorită indiscreţiei 
pe care marinarii au avut-o la Sulina, la 3 aprilie, când aceştia au ajuns la 
Giurgiu, toţi locuitorii oraşului ştiau de acţiunea de sabotaj plănuită. Barjele 
trebuiau scufundate în Dunăre, transportul petrolului fiind astfel blocat, dar 
autorităţile române au trebuit să intervină179, pentru că informaţia ajunsese şi 
la germani. Armele şi explozibilul au fost confiscate, iar pseudomarinarii, 
care de fapt erau ofiţeri, au fost trimişi la Constanţa, acolo unde au fost 
îmbarcaţi pe un vas cu destinaţia Istanbul, pentru a li se rupe legăturile cu 
fluviul, aşa cum regele Carol al II-lea a menţionat în însemnările sale180. La 
14 aprilie, Manfred von Killinger, raporta la Berlin contracararea cu succes a 
operaţiunii Porţile de Fier. Des dilettantes! Des idiots! au fost remarcile a doi 
foşti demnitari români care erau omniprezenţi la restaurantul hotelului 

                                                 
176 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24983/1940, f. 135-136. 
177 Societatea de transporturi fluviale Goeland Transport Ltd. a fost înfiinţată în toamna anului 
1939, la Londra. Avea sucursale în toate statele riverane, inclusiv în România. Compania a 
fost creată din dorinţa britanicilor de a constitui un organism central de organizare şi 
coordonare a acţiunilor de diversiune şi de sabotaj, în condiţiile în care mai toate 
întreprinderile de navigaţie germane deveniseră rezidenţe de spionaj (Brestoiu 1986, p. 133). 
178 Porter 2008, p. 62. 
179 Pentru mai multe amănunte despre acţiunea autorităţilor române vizavi de încercarea 
britanicilor de a scufunda barje la Porţile de Fier, vezi Troncotă 1997, documentul nr. 94, p. 
491-496. Rezumat asupra descoperirii de către Serviciul Secret a chestiunii vaselor engleze 
de la Giurgiu, din 18 aprilie 1940. 
180 Carol al II-lea 1996, p. 139. 
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„Athénée Palace” atunci când au auzit de eşecul lamentabil al comandoului 
britanic. „Nici n-au fost în stare să cumpere un bărbat de stat în aşa fel încât 
să rămână câştigat” au adăugat ei, ceea ce pentru un român nu se putea 
spune ceva mai rău despre o persoană181. 

În iarna şi primăvara anului 1940, guvernul de la Londra a fost 
interesat nu doar de petrol, ci de diminuarea oricăror exporturi către 
Germania, pentru ca blocada instituită de Royal Navy pe mare să aibă efect. 
Cu toată implicarea Marii Britanii în achiziţionarea de materii prime 
româneşti, într-un raport întocmit de un funcţionar din cadrul War Office, 
trezoreria de la Londra ar fi trebuit să aloce sume mai mari de bani pentru 
cumpărarea produselor româneşti, acesta considerând că „este absurd să 
cheltuieşti milioane de lire sterline pe zi pentru blocada instituită pe mare şi 
a nu se acorda câteva milioane de lire sterline pentru a închide uşa din spate 
a Germaniei pentru mărfurile vitale acesteia din urmă”182. 

Olivia Manning, soţia lui Reggie Smith, conferenţiar la Catedra de 
Engleză a Consiliului Britanic de la Bucureşti, prezentă în România în acea 
vreme, a fost de asemenea extrem de critică faţă de eşuarea lamentabilă a 
blocării traficului pe Dunăre. 

„I-au găsit într-un bar de pe mal beţi, urlând şi trăncănind în gura mare, 
despre oprirea circulaţiei navale pe Dunăre. Şi-au imaginat că, România fiind 
un aliat al Marii Britanii, marinarii de la Dunăre îi vor ajuta să le saboteze 
propriul lor mod de viaţă. Ce adunătură de tâmpiţi!”183. 

În condiţiile în care la începutul anului 1940 exista în România o 
cantitate exportabilă de porumb de aproape 500 000 de tone, britanicii şi-au 
manifestat interesul pentru a o achiziţiona, spre a evita ajungerea acesteia pe 
piaţa germană184. Pentru a menţine raţiile populaţiei, guvernul de la Berlin 
avea nevoie „de fiecare uncie de grăsime pe care o putea avea” de la cele 28 
de milioane de porcine existente pe teritoriul Reich-ului, iar porumbul 
românesc era esenţial pentru hrănirea lor185. La Londra, cumpărarea unei 
cantităţi de porumb atât de mari era considerată decisivă, întrucât ar fi 
contribuit la scurtarea războiului, membrii War Office pronunţându-se pentru 
achiziţionarea ei indiferent de preţul de vânzare. Primele discuţii în legătură 
cu această posibilă tranzacţie au avut loc în a doua zi a lunii martie, la sediul 
Legaţiei Britanice din Bucureşti, convorbirile fiind purtate între Sir Reginald 
Hoare şi Eric Berthoud, pe de o parte, şi D. G. Danielopol, de cealaltă 

                                                 
181 Waldeck 2006, p. 40. 
182 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24979/1940, f. 243-244. Telegramă 
trimisă în 20 februarie 1940, de la War Cabinet Offices. 
183 Manning 1996, p. 266. 
184 Danielopol 1995, p. 64. 
185 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24979/1940, f. 143. Raport întocmit în 
22 februarie 1940, în cadrul War Office. 
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parte. Întrucât cursul mediu al lirei sterline în cadrul clearing-ului era clar 
defavorabil Marii Britanii ca aceasta să efectueze achiziţii masive din 
România, el fiind cam de 770-800 lei pentru o liră sterlină, în negocierile 
purtate partea română a venit cu propunerea ca întreaga cantitate de 
porumb să fie cumpărată printr-o operaţiune specială extraclearing, la o 
paritate de 852 de lei pentru o liră sterlină. În următoarele zile a fost 
întocmit un proiect, avizat de Banca Naţională a României, iar Sir Reginald 
Hoare a fost invitat la sediul Ministerului Afacerilor Străine în vederea 
stabilirii de comun acord a unor detalii186. Dar preţul aproape dublu al 
porumbului importat din România, comparativ cu cel din Argentina (130 de 
lire sterline pentru o tonă, comparativ cu doar 70 de lire pentru o tonă)187, la 
care s-au adăugat dificultăţile de transport şi de depozitare, au făcut ca 
această tranzacţie să nu aibă loc, membrii Legaţiei Britanice de la Bucureşti 
primind instrucţiuni de la Londra de a nu încheia niciun contract, până când 
lira sterlină n-ar fi fost cotată la cel puţin 1 100 de lei188. 

Doar în ultima zi a lunii martie, trezoreria de la Londra şi-a dat 
acordul pentru achiziţionarea a 200 000 de tone de porumb din România, la 
un curs de 852 de lei pentru o liră sterlină, cantitate ce totuşi era prea mică 
pentru a afecta economia Germaniei189. Până la urmă, britanicii s-au hotărât 
să cumpere din statul sud-est european, deşi oficialii londonezi erau 
conştienţi că această decizie poate afecta cantităţile de porumb pe care 
Marea Britanie le importa de obicei din alte părţi ale lumii, inclusiv din 
dominioane, fiind astfel slăbite într-o oarecare măsură relaţiile comerciale 
tradiţionale pe care guvernul de la Londra le promova de câteva secole 
bune190. Conform unei aprecieri făcute la începutul lunii februarie a anului 
1940, în statele balcanice era un surplus de 1,5-2 milioane tone de porumb, 
iar Germania avea nevoie de cel puţin 1,35 milioane tone, ceea ce însemna 
că importurile acesteia din urmă ar fi fost afectate doar dacă Marea Britanie 

                                                 
186 Danielopol 1995, p. 64-65. 
187 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24979/1940, f. 102. 
188 Danielopol 1995, p. 65. 
189 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24980/1940, f. 11-14. Telegramă trimisă 
de W. L. Fraser, funcţionar în cadrul Trezoreriei Britanice, către Ministry of Food, retrimisă 
lui Sir Reginald Hoare, la Bucureşti. 
190 Economia britanică depindea de importuri, cantităţi mari de materii prime şi produse 
alimentare trebuind să fie aduse de peste hotare. Europa nu era însă marele furnizor al 
Marii Britanii, exporturile acesteia în arhipelagul britanic reprezentând doar o treime din 
totalul mărfurilor cumpărate de britanici. Australia, Noua Zeelandă, India, Canada şi Statele 
Unite ale Americii erau pentru Marea Britanie mult mai importante decât statele europene. 
Bacon, unt şi ouă se importau din Danemarca, minereu de fier şi lemne din Suedia, celuloză 
din Finlanda, petrol, grâu şi porumb din România, în vreme ce comerţul cu URSS era 
practic inexistent (Argus, din 4 aprilie 1940). 
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ar fi cumpărat din Balcani o cantitate ce ar fi depăşit 650 000 de tone de 
porumb191. 

Pe lângă porumb, britanicii au fost interesaţi să diminueze şi 
importurile germane de oleaginoase din România, seminţele de soia şi 
floarea-soarelui fiind cele mai importante dintre ele. Până pe la mijlocul 
anilor ’30, cantităţile de soia necesare industriei alimentare germane erau 
asigurate de statul-marionetă Manchuko192, dar germanii, conştienţi de 
necesitatea existenţei unor terenuri mult mai apropiate decât era fosta 
provincie din nord-estul Chinei, au decis introducerea culturii de soia în 
Balcani. La începutul anului 1934, trustul I. G. Farben, împreună cu 
românii, a început să se ocupe de cultivarea soiei, mai întâi pe doar 1 400 de 
hectare, pentru ca şase ani mai târziu, în 1940, acestea să ajungă la 140 000 
de hectare193. Chiar dacă Ministry of Food de la Londra nu s-a arătat prea 
entuziasmat de propunerea venită de la L. F. L. Pyman194, consulul britanic 
de la Cernăuţi, merită să fie subliniat faptul că a existat un plan venit din 
partea Legaţiei Britanice de la Bucureşti, prin care se dorea eliminarea 

                                                 
191 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24979/1940, f. 100-102. 
192 La 18 septembrie 1931, forţele japoneze au cucerit Manciuria, care, teoretic, era o parte a 
Chinei, dar care de ani buni se afla într-o stare anarhică. Un an mai târziu, japonezii şi-au 
consolidat ocupaţia, schimbând numele acestei provincii în Manchuko, pe care au declarat-
o ca fiind un stat chinez independent. Era condus de Pu Yi, ultimul împărat din dinastia 
Qing, dar în realitate era un stat-marionetă controlat de guvernul de la Tokyo. În 1933 s-a 
restabilit pacea dintre Japonia şi China, chinezii resemnându-se cu pierderea acestei 
provincii pe care nu o mai controlau de ani buni (Taylor 1999, p. 59-60; Lynch 2004, p. 
129). 
193 Germanii au dat ţăranilor seminţe de soia în mod gratuit şi le-au garantat totodată un 
preţ fix pentru recoltă, ceea ce era ceva cu totul nemaiîntâlnit de cultivatorii români, 
întrucât aceştia erau obişnuiţi să nu li se asigure niciodată nimic, ba chiar să fie înşelaţi de 
intermediari (una din marile surprize aduse ţăranului român de cultivarea soiei a fost 
descoperirea că, la urma urmelor, cântarul lui era bun). La nevoie, germanii ofereau şi 
uneltele necesare cultivării plantelor de soia, iar numeroşi învăţători şi ofiţeri în rezervă s-au 
implicat în instruirea ţăranilor. Spre deosebire de un hectar cultivat cu grâu, de pe care se 
obţinea o sumă cuprinsă între 3 500 şi 4 000 de lei, de pe un hectar cultivat cu soia se 
câştiga în medie 5 400 - 5 500 lei, ceea ce reprezenta o diferenţă enormă pentru micul
cultivator român, care de regulă nu avea mai mult de 5-6 hectare de pământ (Prost 2006, p. 
205; Waldeck 2006, p. 57-58). 
194 Lancelot Frank Lee Pyman s-a născut la 8 august 1910 şi a studiat la Dover College, 
precum şi la King’s College, Cambridge. În urma susţinerii unui examen, la 1 noiembrie 1933 
a devenit stagiar în Serviciul Consular al Levantului. Din 11 mai 1936 a fost viceconsul la 
Bushire, Persia, astăzi Iran, iar mai apoi, în anul 1937, pentru câteva luni, consul interimar la 
Kermanshah. Din 7 ianuarie 1937 a îndeplinit funcţia de viceconsul la Teheran, fiindu-i 
totodată acordat rangul de al treilea secretar în serviciul diplomatic. Tot în 1937 a fost şi 
consul interimar la Tabriz, iar din iunie 1938 a fost numit secretar-asistent la Teheran. Între 
16 mai şi 12 iunie 1939 a fost consul general interimar la Galaţi, pentru ca la 8 august 1939 
să fie numit consul la Cernăuţi (The Foreign Office List 1940, p. 393). 
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influenţei germane din România în domeniul cultivării acestei plante. 
Conform consulului mai înainte menţionat, se propunea ca înainte de 
primăvara anului 1941, să fie operaţională o companie britanică similară 
celei înfiinţate de germani în Bucovina. Nu se avea în vedere adăugarea altei 
suprafeţe la cea existentă deja în această provincie, de aproape 1 000 de 
hectare, ci convingerea cultivatorilor locali să renunţe la contractele 
preliminare încheiate cu „Soia SAR”, pentru ca mai apoi aceştia să semneze 
contracte în beneficiul Marii Britanii. Întrucât cei mai mulţi cultivatori 
bucovineni de soia erau evrei, iar restul români şi ucraineni, propunerea 
părea viabilă, dar lipsa dorinţei de implicare a guvernului de la Londra şi, 
mai ales, evoluţia situaţiei internaţionale au făcut ca toate aceste planuri să 
rămână doar la stadiul de proiecte. 

Deşi Marea Britanie a avut intenţii de a cumpăra şi cantităţi însemnate 
de grâu din România în primăvara şi vara anului 1940, acestea nu s-au 
realizat. Confruntaţi cu dificultăţi reale de transport şi de depozitare, 
britanicii aveau în vedere trimiterea cantităţilor de grâu românesc la 
Istanbul, Smyrna, Alexandria sau chiar în Palestina, după ce acestea ar fi fost 
plătite, repetându-se astfel scenariul din Primul Război Mondial, atunci când 
guvernul de la Londra a cumpărat din România tot ce se putea, doar pentru 
a priva Germania de materii prime. 

Intensificarea achiziţiilor de materii prime româneşti de către Marea 
Britanie la sfârşitul anului 1939 şi la începutul celui următor a produs 
îngrijorare în rândul membrilor Legaţiei Germane de la Bucureşti, aşa cum 
se poate vedea din telegramele trimise la Berlin de Carl Clodius şi Wilhelm 
Fabricius, la finalul lunii martie a anului 1940 şi la începutul lui aprilie. Două 
săptămâni mai târziu, aceiaşi Carl Clodius şi Wilhelm Fabricius, primul fiind 
trimis la Bucureşti în calitate de reprezentant special pentru probleme 
economice, iar al doilea era ministrul plenipotenţiar german din capitala 
României, au ţinut să-l informeze pe regele Carol al II-lea despre comerţul 
britanico-român tot mai intens şi să adauge totodată că 

„[…] noi vom fi obligaţi să cerem un control asupra comerţului anglo-
român dacă exporturile către Marea Britanie continuă să crească atât de 
disproporţionat ca în lunile din urmă. Este o chestiune foarte gravă deoarece 
această evoluţie este complet incompatibilă cu neutralitatea României”195. 

Întrucât până în primăvara anului 1940 comerţul britanico-român era 
reglementat de acordul din 12 iulie 1939, care era o înţelegere încheiată 
înainte de începerea războiului, la începutul lunii aprilie 1940 o delegaţie 
română condusă de D. Iordan, secretar general al Ministerului de Finanţe, a 
sosit în Marea Britanie, deşi situaţia internaţională în Europa şi în lume era 
tensionată. Realizarea unui comerţ de tip barter între cele două ţări, 

                                                 
195 DGFP, vol. IX, nr. 117, p. 168, 15 aprilie 1940. Apud Funderburk 1983, p. 159-160. 
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acordarea de către oficialităţile londoneze a unei licenţe de export pentru 
firele de bumbac, precum şi fixarea unui preţ maximal al petrolului, stabilit 
în principal pe baza preţurilor existente în zona Golfului Persic au 
reprezentat obiectivele negociatorilor români veniţi la Londra. La doar 
câteva zile de la ajungerea acestor oficiali români în capitala britanică, 
raporturile dintre marile puteri europene au devenit mai mult decât 
încordate, întrucât, la 9 aprilie 1940, Germania a atacat prin surprindere 
Danemarca şi a debarcat trupe în mai multe locuri pe ţărmurile norvegiene, 
punând astfel capăt acalmiei ce exista în vestul Europei de mai bine de 
jumătate de an, din momentul declanşării celui de-al Doilea Război Mondial. 
Negocierile delegaţiei române cu partea britanică au durat peste două luni, 
timp în care drapelul României a fluturat în continuu deasupra clădirii 
„Hyde Park Hotel”, locul unde a fost cazat întregul grup de persoane venite 
de la Bucureşti, plus câţiva membri ai Legaţiei României. 

În primele zile ale lunii mai a anului 1940, guvernul de la Londra era 
conştient de faptul că România, prin vinderea materiilor sale prime, putea 
pricinui Marii Britanii mai multe neajunsuri acesteia decât invers, aşa că 
acest stat balcanic avea o importanţă destul de mare pentru comerţul 
britanic atât timp cât Marea Mediterană rămânea deschisă navigaţiei. Ca 
atare, la începutul lunii mai, în cadrul Trezoreriei Britanice, se mai discuta 
încă de o eventuală mărire a creditului oferit României în primăvara anului 
1939. Izbucnirea războiului a dus la întârzierea comenzilor româneşti făcute 
fabricilor şi uzinelor britanice, timp în care preţurile au crescut, ceea ce l-a 
determinat pe D. Iordan să ceară o suplimentare de 1,3 milioane lire sterline 
faţă de suma dată deja, bani care ar fi acoperit diferenţele de preţ 
înregistrate. Deşi problema acordării României unei sume în plus a rămas 
deschisă destul de mult timp, până la urmă s-a luat decizia de a nu se mai da 
nimic, din mai multe motive. În primul rând, începerea celei de-a doua 
conflagraţii mondiale a determinat mai toate statele implicate să facă tot 
posibilul de a-şi creşte exporturile, pentru a se putea finanţa costurile 
operaţiunilor militare, iar Marea Britanie, intrată în război încă din 3 
septembrie 1939, nu făcea deloc excepţie. În al doilea rând, acordarea de 
credite era admisibilă din punct de vedere economic într-o perioadă în care 
industria britanică avea materiile prime necesare, iar britanicii se puteau 
dispensa de anumite bunuri şi produse fabricate de aceştia, aşa cum era 
perioada de pace. În al treilea rând, aşa cum s-a subliniat într-un referat 
întocmit în cadrul Board of Trade, acordarea unui credit suplimentar 
României nu ar fi făcut altceva decât să ducă la diminuarea dorinţei acesteia 
din urmă de a mai vinde diverse produse de care piaţa britanică avea nevoie. 
Nu în ultimul rând, erau serioase obiecţii vizavi de această idee, întrucât, aşa 
cum s-a menţionat într-un raport întocmit în primele zile ale lunii mai, nu 
putea fi luată în calcul o suplimentare a creditului oferit României, deoarece, 
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dacă preţurile ar fi scăzut, nimeni nu şi-ar fi pus problema ca guvernul de la 
Bucureşti să dea o parte din bani înapoi196. 

Negocierile au avut în centrul discuţiilor petrolul, dar şi mecanismul 
plăţilor şi transferurilor dintre cele două state, la care s-a adăugat problema 
produselor pe care România dorea să le importe şi care trebuiau să treacă 
prin blocada navală britanică197. Intensificarea războiului în Europa făcea şi 
mai acută lipsa anumitor materii prime de care industria românească de 
armament avea mare nevoie, partea română declarându-se gata de a da 
britanicilor orice garanţii ar fi fost nevoie că aceste importuri nu vor fi 
reexportate către Germania. D. Iordan, şeful delegaţiei române, într-o 
discuţie avută la 4 aprilie cu Sir Frederick Leith-Ross, era dispus să accepte 
organizarea de zone libere la Dunăre în care să fie exercitat controlul 
britanic. Se doreau în primul rând aliaje de aluminiu, fiind nevoie urgentă de 
cel puţin 500 de tone, la care se adăugau şi produse finite ale industriei 
britanice, avioanele de luptă fiind primele pe lista delegaţiei române venite la 
Londra198. Discuţiile au fost lungi şi anevoioase, fără a se ajunge la prea 
multe rezultate concrete, cu excepţia încheierii unui nou acord de plăţi în 
ziua de 6 iunie. Curând însă, Franţa şi Ţările de Jos au capitulat în urma 
campaniei victorioase a Wehrmacht-ului în vestul Europei, ceea ce a dus la 
înclinarea decisivă a balanţei de putere în favoarea Reich-ului. Oficialii 
români şi-au dat seama că germanii deveniseră stăpânii Europei, ceea ce 
făcea ca Marea Britanie să nu mai aibă pentru ei o prea mare importanţă. La 
Bucureşti, regele Carol al II-lea şi mai toţi oamenii politici realizau faptul că 
o nouă ordine economică va fi instaurată pe continentul european, mai ales 
în partea sa estică, şi aproape toată clasa politică românească s-a grăbit să 
dea dovezi de ataşament faţă de planurile germane199. 

                                                 
196 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24980/1940, f. 253-255. Referat 
întocmit în cadrul Trezoreriei Britanice, în 8 mai 1940, către P. B. B. Nichols. 
197 Danielopol 1995, p. 81. 
198 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24980/1940, f. 51-53. 
199 Într-o discuţie purtată în vara anului 1940 de ziarista americană R. G. Waldeck cu dr. 
Hermann Neubacher, trimis la Bucureşti ca „însărcinat special pentru probleme 
economice”, reprezentantul Reich-ului vedea organizarea economică a Balcanilor ca fiind 
doar prima parte a unui plan mai vast prin care întregul continent european ar fi alcătuit un 
Grossraum, care ar fi trebuit să fie unitatea economică a viitorului. Un plan comun urma să 
stabilească producţia în fiecare sector al acestui Grossraum, precum şi schimbul de produse. 
Barter-ul ar fi stat la baza schimburilor internaţionale, iar influenţa economică a Marii 
Britanii ar fi fost îndepărtată. Eliminarea şomajului şi folosirea completă a forţei de muncă 
erau, de asemenea, obiective ale economiştilor germani, industrializarea Balcanilor fiind 
soluţia pentru absorbirea surplusului de populaţie din agricultură. Desigur, în concepţia dr. 
Neubacher, statele balcanice ar fi trebuit să se concentreze pe crearea unor industrii care se 
bazau pe materiile prime pe care le deţineau deja, fabricile de conserve fiind cele mai 
importante în viziunea sa, ceea ce ar fi transformat Balcanii într-o Californie a Europei. 
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Părăsirea neutralităţii de către Italia, la 10 iunie 1940, atunci când 
guvernul de la Roma a declarat război atât Franţei, cât şi Marii Britanii nu a 
făcut decât să complice şi mai mult relaţiile economice româno-britanice, 
României fiindu-i tăiate legăturile economice cu Occidentul. Ca o consecinţă 
a acestei situaţii, vasele comerciale aflate sub pavilion britanic nu au mai 
putut naviga prin Marea Mediterană, petrolul cumpărat din România, 
Uniunea Sovietică sau Irak trebuind să fie transportat pe la Capul Bunei 
Speranţe, cu ocolirea continentului african, ceea ce implica cheltuieli 
suplimentare şi alocarea unui timp mai îndelungat, aspecte care s-au reflectat 
din plin şi în ridicarea costului asigurărilor maritime. Ruta ce lega metropola 
de India, Australia şi Extremul Orient, ce era „un adevărat drum interior de 
apă al Imperiului Britanic”200, nu mai putea fi folosită, efectele resimţindu-se 
nu doar în mediile de afaceri britanice, ci şi în rândul tuturor 
transportatorilor şi comercianţilor care aveau legătură cu Marea Mediterană. 

Începerea Bătăliei Angliei, la 10 iulie 1940, ieşirea din război a Franţei, 
la 22 iunie, şi formarea în România la 4 iulie a primului guvern filogerman 
de la Primul Război Mondial încoace, condus de Ion Gigurtu, au afectat 
profund comerţul dintre Marea Britanie şi statul sud-est european. Titularul 
Ministerului Afacerilor Străine era tot un filogerman, Mihail Manoilescu, iar 
la 5 iulie, la doar o zi distanţă de constituirea noului guvern, şeful acestuia 
declara în mod oficial că România doreşte să promoveze o politică de 
integrare sinceră în sistemul creat de Axa Roma-Berlin201, ceea ce însemna 
fără niciun dubiu că guvernul de la Bucureşti nu mai avea în vedere 
promovarea relaţiilor politice, şi nici economice, cu Marea Britanie. 

În plus, la 1 iulie 1940 guvernul român a repudiat garanţia britanică 
acordată României la 13 aprilie 1939, iar cooptarea Mişcării Legionare la 
guvernare, care avea patru membri în guvern, printre care erau Horia Sima 
şi A. C. Cuza, nu a făcut altceva decât să ducă la o şi mai mare încordare a 
relaţiilor politice dintre Marea Britanie şi România, ceea ce a avut 
importante repercusiuni asupra schimburilor comerciale dintre cele două 
ţări. 

                                                                                                                        
Expunerea reprezentantului Reich-ului părea practică, dar interlocutoarea lui din America nu 
a rămas impresionată de aceste planuri, ea consemnând mai târziu în cartea sa că „[…] sub 
curgerea lină a cuvintelor sale, detectam un fanatism specific germanilor, care-mi amintea 
de ceva ce citisem demult, anume că englezii consideră că lumea e frumoasă şi împodobită 
ca o mireasă, şi are nevoie doar de o mână iubitoare care s-o conducă; pe când nemţii 
concep universul ca fiind într-o veşnică stare de dezordine, un haos care trebuie curăţat şi 
ordonat din nou prin metode potrivite şi eforturi puternice, bine alese. […] După secole de 
frustrare, nemţii se vedeau în sfârşit în situaţia de a guverna Europa aşa cum credeau ei că 
trebuie guvernată şi se apucaseră de treabă sărind peste cal” (Waldeck 2006, p. 56-60). 
200 Argus, din 16 mai 1940. 
201 Scurtu, Buzatu 1999, p. 359-360. 
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Încă din primele zile ale lunii iulie, la Londra, România nu mai era 
considerată o ţară independentă, ba chiar se prevedea că regele Carol va 
primi ordine de la Hitler de-acum înainte, aşa cum a fost menţionat într-un 
referat al Trezoreriei Britanice202. Considerându-se că România era la 
discreţia Germaniei, Banca Angliei a luat decizia ca aurul românesc să fie 
blocat pe toată durata războiului, Foreign Office-ul nemaifiind nici măcar 
consultat în această privinţă. Exporturile britanice către România au fost 
interzise, iar cele 3 milioane de lire sterline, pe care România le mai avea din 
împrumutul obţinut în anul anterior, au fost declarate inutilizabile. 

După căderea Franţei şi dispariţia acesteia de pe scena relaţiilor 
internaţionale, nu mai rămăsese nicio armată pe continent care să se poată 
opune Wehrmacht-ului, ceea ce făcea ca în cafenelele bucureştene să se afirme 
că „în mod sigur Anglia va capitula sau, dacă nu va capitula, bombele 
germane o vor şterge de pe harta lumii şi va fi invadată”203. Expulzarea 
inginerilor petrolişti britanici a fost una din primele măsuri luate de guvernul 
Gigurtu, deşi unii dintre ei locuiau în România de mai bine de 20 de ani. 
Datorită intervenţiei Legaţiei Germane de la Bucureşti, aceştia nu au fost 
obligaţi să părăsească teritoriul românesc imediat, ci au putut să plece în 
decurs de şase săptămâni, dându-li-se posibilitatea de a-şi lua şi bunurile204. 
Locul lor a fost luat de români, dar şi de foarte mulţi etnici germani din 
România, în acest fel eliminându-se pericolul sabotajelor, de care Reich-ul se 
temea atât de mult. Totodată, au fost emise câteva decrete care îi împiedicau 
pe foştii rezidenţi britanici din România să vândă acţiunile petroliere unor 
parteneri nedoriţi de germani. La Bucureşti se acţiona de o aşa manieră încât 
România să fie cât mai pe placul Axei, iar inginerii francezi din 
întreprinderile petroliere au fost şi ei expulzaţi, fiind acuzaţi de „terorism” şi 
„sabotaj”205. 

La începutul lunii octombrie, din punctul de vedere al Marii Britanii, 
situaţia în România se deteriorase şi mai mult, astfel că, se aprecia pe bună 
dreptate că guvernul de la Londra nu mai putea achiziţiona niciun produs 
românesc, decât dacă acesta n-ar fi vrut să fie cumpărat de germani. Dacă 
până atunci se sperase că prin creşterea achiziţiilor de mărfuri româneşti şi 
prin trimiterea de bunuri britanice în schimb, se va menţine o anumită 
influenţă britanică asupra României, proclamarea oficială a României ca stat 
naţional-legionar, la 14 septembrie 1940, a spulberat la Londra orice 
speranţă. „Guvernul actual din România este complet subordonat Gărzii de 

                                                 
202 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24980/1940, f. 355. Referat întocmit de 
S. D. Waley către C. F. Cobbold, în 6 iulie 1940. 
203 Waldeck 2006, p. 99. 
204 Hillgruber 1994, p. 376, nota 2. 
205 Prost 2006, p. 210. 
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Fier, care, la rândul ei, este unealta Germaniei” aprecia Philip Nichols într-
un document trimis la Ministry of Economic Warfare206. Chiar dacă în realitate 
au existat şi anumite fricţiuni între membrii Mişcării Legionare din România 
şi germani207, iar legionarii nu erau complet subordonaţi Reich-ului, aşa cum a 
menţionat funcţionarul britanic mai sus menţionat, afirmaţia este totuşi în 
mare parte adevărată, în sensul că statul român devenise un satelit al puterii 
germane. 

În condiţiile în care România nu mai era în raporturi amicale cu Marea 
Britanie, ba chiar mai nou existau dovezi de anglofobie, puterea insulară a 
căutat să pună o cât mai mare presiune asupra statului balcanic, 
deconectându-l pe acesta din urmă cât mai mult de la comerţul cu alte state. 
Ca atare, prin blocada navală britanică ce fusese instituită chiar de la 
începerea războiului, din a doua jumătate a anului 1940, Royal Navy nu a 
permis nici măcar schimburile inofensive, cum erau cele dintre România şi 
Palestina, prin care se exporta cherestea românească în schimbul 
portocalelor palestiniene208. 

Coordonarea tot mai accentuată a politicii economice româneşti cu 
cea a Germaniei, refuzul autorităţilor de la Bucureşti de a acorda licenţe de 
export pentru mărfuri cumpărate de Marea Britanie încă din primele luni ale 
anului 1940, au avut practic ca efect încetarea relaţiilor economice dintre 
cele două ţări încă de la începutul celei de-a doua jumătăţi a anului. În 
august, la Ministry of Economic Warfare, se ajunsese deja la concluzia că nu 

                                                 
206 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24981/1940, f. 23. Document trimis de 
Philip Nichols către Charles Stirling, în 1 octombrie 1940. 
207 După ajungerea legionarilor la putere, pe fondul eliminării evreilor din economia 
românească, la Bucureşti au început să sosească zeci de oameni de afaceri germani, cu 
gândul de a cumpăra o mină sau o fabrică la un preţ de nimic. Cu toate acestea, în cele 
aproape cinci luni de regim legionar, nu s-a „arianizat” nicio întreprindere, întrucât 
autorităţile gardiste, deşi nu refuzau direct, găseau mereu soluţii ocolitoare pentru a-i 
împiedica pe germani să controleze economia românească. „România pentru români, şi 
ducă-se dracului evreii şi nemţii” a fost în esenţă modul de gândire al legionarilor. Metodele 
lor erau alunecoase, ceea ce i-a scos din răbdări pe întreprinzătorii din Hamburg şi Renania. 
Pentru a primi hârtiile semnate, aceştia din urmă aşteptau cu zilele la hotelul „Athénée 
Palace”, „mai întâi bine dispuşi, apoi uşor nedumeriţi, pe urmă încetul cu încetul pierzându-
şi răbdarea, apoi supăraţi, la urmă de-a dreptul furioşi”. Autorităţile legionare trăgeau de 
timp cât de mult puteau, înapoind documentele pentru vreo greşeală tehnică, apoi 
restituindu-le din nou pentru că apăruseră decrete noi. Când în sfârşit, omul de afaceri 
german credea că tranzacţia s-a rezolvat, proprietarul evreu era dus la închisoare, fiind ţinut 
acolo până când comisarii legionari îi ruinau întreprinderea. Sau era maltratat până îl obligau 
să vândă totul unui membru al Mişcării Legionare. În ambele cazuri, germanii pierdeau 
(Waldeck 2006, p. 177-179). 
208 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 24981/1940, f. 21. Document trimis de 
Charles Stirling către Philip Nichols, în 1 octombrie 1940. 
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putea fi reluat comerţul cu România, întrucât prima cerinţă a statului din 
sud-estul Europei ar fi fost bineînţeles deblocarea aurului de la Londra209. 

Colaborarea economică deplină a României cu Germania a fost 
consfinţită la 4 decembrie 1940, atunci când, la Berlin, a fost încheiată o 
convenţie bilaterală. Semnată în mod special datorită dificultăţilor financiare 
pe care le avea statul balcanic, scoase în evidenţă de generalul Ion 
Antonescu încă din vizita sa pe care a efectuat-o în capitala Reich-ului în 22 
şi 23 noiembrie, înţelegerea stabilea detaliile colaborării germano-române. 
Producţia industrială a României trebuia să fie coordonată cu cea a 
Germaniei, iar aceasta din urmă îşi lua angajamentul de a oferi în schimb 
atât credite pe termen lung şi cu dobânzi avantajoase, cât şi ajutor tehnic în 
toate domeniile. Totodată, mai era prevăzut şi faptul că urmau să fie trimişi 
şi numeroşi consilieri germani pe lângă ministerele româneşti, ceea ce însă 
nu s-a întâmplat datorită opoziţiei manifestate în România210. 

Convenţia germano-română din 4 decembrie 1940 însemna o victorie 
a Germaniei în România, influenţa economică a Marii Britanii fiind 
eliminată din această ţară. Dacă până atunci mai existaseră schimburi 
sporadice şi de valori foarte mici, de la începutul lunii decembrie se poate 
vorbi de o reală coordonare a economiei româneşti cu cea a Reich-ului. În 
condiţiile în care blocada navală britanică îşi făcea efectul, comerţul 
României cu statele din vestul Europei fusese întrerupt, tranzacţiile acestui 
stat fiind limitate la ţările Axei şi la teritoriile controlate de aceasta. 

În cea mai mare parte a perioadei interbelice, România nu 
reprezentase o regiune de primă importanţă pentru comerţul britanic, 
Grecia şi Turcia ocupând poziţii mult mai bune în cadrul comerţului Marii 
Britanii, în comparaţie cu atenţia dată de guvernul de la Londra pieţei 
naţionale româneşti. 

Dar în preajma izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, România 
a dobândit o importantă valoare economică pentru Marea Britanie, această 
situaţie datorându-se şi scăderii prestigiului şi influenţei franceze. Este 
important de remarcat faptul că, din septembrie 1939 şi până la căderea 
Franţei, din iunie 1940, britanicii au pus în aplicare un plan prin care au 
făcut achiziţii masive din România, în detrimentul Germaniei, ceea ce a 
permis statului român să fie neutru mai mult timp. În primul rând a fost 
cumpărat petrol românesc, Marea Britanie reuşind în intervalul de timp 
septembrie 1939 - aprilie 1940 să cumpere cantităţi duble faţă de cât a 
importat Germania, ceea ce a fost remarcabil. 

                                                 
209 Ibidem, dosar nr. 24980/1940, f. 442. Document scris la Ministry of Economic Warfare, în 26 
august 1940, despre comerţul româno-britanic. 
210 Hillgruber 1994, p. 197. Pentru detalii despre textul convenţiei economice germano-
române, vezi şi p. 377, nota 16. 
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Plecată în această competiţie economică mai târziu decât Germania, 
Marea Britanie a pierdut în final, în sensul că România a ajuns până la urmă 
în orbita economică a Berlinului. Distanţa geografică mai mică, sistemul de 
navigaţie intern german şi folosirea Dunării, înglobarea comerţului austriac 
şi cehoslovac în cel al Reich-ului, toate au fost în favoarea Germaniei, ceea ce 
a contribuit din plin la eliminarea influenţei economice britanice din 
România în perioada de început a celui de-al Doilea Război Mondial.
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RELAŢII CULTURALE 

 
 

Influenţa culturală a Marii Britanii în România la sfârşitul deceniului 
patru al secolului XX 
 

În decursul secolului XIX, la începutul secolului XX, precum şi în 
aproape toată perioada interbelică, influenţa culturală a Marii Britanii în 
România a fost redusă, la această stare de fapt contribuind mai mulţi factori. 
În primul rând, britanicii considerau că ţara balcanică menţionată mai sus se 
afla aproape cu totul în orbita culturală a Franţei1 şi, ca atare, nu avea rost să 
utilizeze resurse pentru o cauză care era aproape din start pierdută. În vara 
anului 1940, R. G. Waldeck, corespondenta americană a săptămânalului 
Newsweek, a surprins cum nu se putea mai bine situaţia din România: 

„Niciun alt popor din Europa nu avusese o asemenea pasiune pentru Franţa 
ca românii; Franţa era legată de fiecare ceas de glorie din scurta epocă de 
independenţă a României. Franţa umpluse întotdeauna orizontul României, 
unde nu mai era loc pentru nicio altă ţară, nici măcar pentru Anglia”2. 

În al doilea rând, nu exista o tradiţie a unei colaborări bilaterale, la 
care se mai pot menţiona distanţa geografică relativ mare dintre Marea 
Britanie şi România, precum şi faptul că teritoriile locuite de români nu 
fuseseră niciodată pe rutele comerciale importante ale Imperiului Britanic şi, 
nu în ultimul rând, modul de gândire insular al englezilor care a avut ca 
rezultat un oarecare dezinteres al acestora faţă de teritoriile din centrul şi 
răsăritul Europei. „Splendida izolare”, atitudinea tipică Angliei faţă de 
„bătrânul continent”, dar mai ales faţă de partea sa estică, îşi spunea din plin 
cuvântul, cu toate că începând cu secolul XX, Marea Britanie a început să fie 
mai legată de problemele continentale comparativ cu secolele anterioare. 
Conform ziarului Dimineaţa, care de fapt a reprodus în mare parte afirmaţiile 
făcute de un ziarist şi scriitor scoţian ce se afla în vizită în România, această 
modificare de percepţie era deja vizibilă în anii premergători izbucnirii celui 
de-al Doilea Război Mondial. 

„Ca şi oricare alt om, englezul mijlociu îşi are defectele lui. Este insular, cam 
arogant şi destul de ignorant de mentalitatea altor naţii, deşi acum începe să-
şi dea seama că evenimentele din alte părţi de pe continent pot avea efecte 

                                                 
1 Pentru o istorie a raporturilor culturale franco-române, vezi, printre altele: Prisăcaru 1992-
1993, p. 40-49; Godin 1998; Lascu 2000; Stan 2006, p. 368-369. 
2 Waldeck 2006, p. 13. 
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mult mai grave asupra lui însuşi şi că nu-şi mai poate permite să ignoreze 
situaţia din Europa”3. 

Slăbiciunea economică a Franţei de la mijlocul deceniului patru al 
secolului XX, care a avut repercusiuni majore atât în plan politic, cât şi în 
plan militar, a determinat o oarecare scădere a prezenţei franceze în 
România. Ca întotdeauna, britanicii, fideli principiului de echilibru european 
pe care îl aplicaseră în politică pentru mai bine de trei sute de ani, au 
acţionat pe tărâm cultural întocmai cum o făcuseră şi în cadrul relaţiilor 
internaţionale, ei încercând să umple golul lăsat de relativa retragere a 
Franţei. România începea să fie un teritoriu care merita din ce în ce mai 
mult să fie luat în considerare, iar eforturile Marii Britanii, chiar dacă puţin 
tardive, merită a fi menţionate. 

Deşi marea majoritate a românilor au rămas în continuare mai mult 
francofili decât anglofili, la sfârşitul anilor ’30 ai secolului trecut mulţi dintre 
ei erau doritori să afle cât mai multe informaţii despre cultura şi civilizaţia 
Angliei, aceasta din urmă fiind considerată, alături de Franţa, una dintre 
marile naţiuni conducătoare ale lumii. Aşa cum Ivor Porter a remarcat, în 
acea perioadă, în România, studenţii cereau cu insistenţă să înveţe limba 
engleză, iar Marea Britanie avea mai mulţi prieteni decât în oricare altă ţară 
est-europeană, cu excepţia Greciei4. 

Un rol important l-a avut Societatea Anglo-Română, instituţie 
înfiinţată la iniţiativa unui grup de profesori universitari şi intelectuali 
englezi, în anul 1927, cu rolul de a dezvolta relaţiile culturale româno-
britanice. Scopurile acestei organizaţii, al cărei înalt patronaj era asigurat 
chiar de regele Carol al II-lea şi de regina Maria, erau acelea de a strânge 
legăturile dintre cele două ţări prin studiul limbii, literaturii, ştiinţei, artei şi 
vieţii economice şi sociale engleze; de a răspândi cunoştinţele legate de 
poporul englez, precum şi despre civilizaţia sa prin diferite conferinţe şi 
publicaţii; de a facilita atât accesul studenţilor români la instituţiile de 
învăţământ din Marea Britanie, cât şi posibilitatea ca tinerii englezi să poată 
studia în instituţii similare din România; de a înlesni schimbul de informaţii 
şi publicaţii ştiinţifice, literare şi artistice; de a menţine contactul între foştii 
studenţi ai universităţilor şi şcolilor engleze; de a face cunoscută în Anglia 
literatura şi ştiinţa românească5. 

Conform statutului societăţii, activitatea sa consta în organizarea unor 
diverse conferinţe care abordau teme legate de cunoaşterea culturii şi 
civilizaţiei britanice, organizarea de expoziţii, concerte şi piese de teatru, 

                                                 
3 Dimineaţa, din 20 februarie 1937. 
4 Porter 2008, p. 16. 
5 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 1952/1937-1938, 
f. 9. 
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traducerea de publicaţii englezeşti, precum şi organizarea în România a unor 
cursuri de limbă şi literatură engleză, la care participau aproximativ 300 de 
studenţi în fiecare an6. Au fost create centre de activitate la Cluj, Cernăuţi, 
Galaţi şi Constanţa, iar la împlinirea a zece ani de existenţă a fost înfiinţată 
„Casa Engleză”7, care a devenit de fapt sediul acestei organizaţii, locaţie 
unde se afla şi o bibliotecă ce însuma peste 2 000 de volume din literatura 
clasică şi modernă, dar şi diferite studii cu caracter economic, cultural şi 
social8. Existenţa acestei biblioteci era cu atât mai valoroasă cu cât în 
România, aşa cum un ziarist britanic a remarcat într-o scurtă vizită, cărţile în 
limba engleză lipseau aproape în totalitate, puţinele dintre ele care puteau fi 
cumpărate fiind de fapt tipărite de edituri germane, de multe ori la un preţ 
exagerat de mare şi cu lacune semnificative faţă de textele originale9. 

Activitatea Societăţii Anglo-Române în scopul promovării relaţiilor 
culturale dintre cele două ţări a avut menirea de a trezi interesul publicului 
din România pentru cultura şi civilizaţia engleză. Începuturile au fost făcute 
încă din anul 1928, prin editarea de către societate a unui volum intitulat 
Patru conferinţe despre istoria Angliei la Societatea Anglo-Română 10, lucrare în care 
Nicolae Iorga, în cele patru studii ale sale, a prezentat informaţii despre 
sinteza etnică din Anglia, precum şi despre istoria medievală, modernă şi 
contemporană. Publicaţia a reprezentat prima scriere românească temeinică 
despre istoria şi cultura Albionului, întrucât, aşa cum se ştie, influenţa 
englezească în România fusese minimă până la izbucnirea Primului Război 
Mondial. 

Aşa cum era normal, la sfârşitul anilor ’30, cele mai multe conferinţe 
ţinute în România de diferitele personalităţi britanice au beneficiat de 
sprijinul Societăţii Anglo-Române. Poate fi menţionată aici prezenţa la 
Bucureşti şi Cluj a ziaristului şi scriitorului Bruce Lockhart11, care, în 

                                                 
6 Ibidem, f. 10. 
7 Noul sediu, care se afla în Bucureşti, pe strada Boteanu, nr. 3, avea interiorul unui club 
englezesc, fiind compus din bibliotecă, saloane de primire, dar şi din o sală de lectură 
pentru ziare şi reviste englezeşti. Datorită spaţiului generos de care beneficia, „Casa 
Engleză” permitea organizarea conferinţelor şi expoziţiilor, fiind totodată şi un loc de 
întâlnire pentru membrii coloniei engleze din România, pentru foştii studenţi de la diferite 
universităţi britanice, precum şi pentru turiştii anglo-saxoni aflaţi în trecere prin capitala 
României (ibidem, f. 10-11). 
8 Ibidem, f. 10. 
9 Adevărul, din 20 februarie 1937. 
10 Iorga 1928. 
11 Bruce Lockhart a fost un scriitor scoţian consacrat şi, totodată, un bun specialist al 
politicii europene din acea vreme. În anul 1918 a fost trimis în Rusia, în calitate de şef al 
unei misiuni speciale britanice. A fost arestat de guvernul sovietic şi închis la Kremlin. A fost 
eliberat însă, fiind făcut un schimb cu Maxim Litvinov, care era deţinut de englezi. După 
această experienţă, a fost secretar la Legaţia Britanică din Praga, dar a demisionat. S-a lansat 
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februarie 1937, a ţinut câte o comunicare în fiecare din cele două oraşe 
despre relaţiile culturale şi politica internaţională, sub titlul Lumea văzută de 
un englez, în prezenţa unei audienţe numeroase şi selecte. Printre participanţii 
prezenţi la comunicarea ţinută la Academia Comercială din capitala 
României, pot fi menţionaţi: Sir Reginald Hoare, ministru plenipotenţiar 
britanic la Bucureşti, John Burbank, profesor de limba engleză, J. E. 
Coulson12, secretar de legaţie, Fred Nanu, ministru plenipotenţiar, V. 
Vâlcovici, fost ministru, Al. G. Săndulescu, preşedintele Sindicatului 
Ziariştilor din Bucureşti şi vicepreşedinte al Senatului, George Fotino, 
vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, B. Brănişteanu, preşedintele 
Asociaţiei Generale a Presei Române, Nicolae Vârtej, preşedintele Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti, Pamfil Şeicaru, deputat şi directorul ziarului 
Curentul, Emil Ciuceanu, directorul adjunct al presei, precum şi numeroşi 
corespondenţi de la diferite publicaţii13. 

Comunicarea a făcut parte dintr-o serie de conferinţe organizate de 
Consiliului Britanic în ţările Europei Centrale şi Nordice, peste 185 de 
societăţi culturale de pe continent fiind interesate de această colaborare cu 
britanicii, printre acestea aflându-se, desigur, şi Societatea Anglo-Română14. 
Conform presei româneşti a timpului, pe lângă umor, sinceritatea a fost 
calitatea principală a discursului lui Lockhart, acesta propunându-şi să 
înfăţişeze mentalitatea englezească asupra problemelor internaţionale, fără a 
intra însă în detaliile actualităţii, ceea ce i-a asigurat un deplin succes15. 

Prin intermediul aceleiaşi Societăţi Anglo-Române, Harold Nicolson a 
putut fi prezent în Bucureşti, în aprilie 1938, acesta ţinând două conferinţe 
la „Athénée Palace”, cu titlul: Are the English Hypocrites? şi The British Empire: 
Today16. În toamna aceluiaşi an, mai precis la sfârşitul lunii octombrie, Sir 

                                                                                                                        
în viaţa economică şi financiară din Europa Centrală, iar din anul 1928 a lucrat în 
jurnalistică, înregistrând un succes extraordinar în acest domeniu. Era un foarte bun 
cunoscător al mai multor limbi străine (ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. 
Propagandă, dosar nr. 1930/1937-1938, f. 2). 
12 John Eltringham Coulson s-a născut la 13 septembrie 1909. A studiat la Rugby, precum 
şi la Corpus Christi College, Cambridge. A obţinut un certificat care-i permitea să lucreze ca al 
treilea secretar în cadrul serviciului diplomatic. A fost angajat în cadrul Foreign Office-ului la 
14 noiembrie 1932, pentru ca la 13 octombrie 1934 să fie transferat în cadrul Legaţiei 
Britanice din Bucureşti, unde, din anul 1935, a îndeplinit funcţia de chargé d’affaires. La 11 
iulie 1935 a obţinut un certificat de cunoaştere a limbii române (The Foreign Office List 1937, 
p. 206). 
13 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 1930/1937-1938, 
f. 10. 
14 The Times, din 23 ianuarie 1937. 
15 Adevărul, din 20 februarie 1937. 
16 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 2175/1938, f. 1. 
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Ronald Storrs17 a ţinut şi el o serie de comunicări sub auspiciile Societăţii 
Anglo-Române, una dintre acestea având loc în Aula Academiei Comerciale 
din Bucureşti, intitulată Lawrence of Arabia18. 

Consiliul Britanic din Londra era cel care finanţa toate aceste 
conferinţe, Societăţii Anglo-Române din Bucureşti revenindu-i doar 
misiunea de a organiza pe plan local respectivul eveniment. Astfel, Bruce 
Lockhart, Harold Nicolson sau Sir Ronald Storrs nu erau altceva decât 
reprezentanţi ai acestei instituţii cu caracter semiguvernamental. Totuşi, în 
anul 1939, aşa cum Ivor Porter remarca - el însuşi fiind o „rotiţă” în 
încercarea tardivă de a opri răspândirea influenţei germane în partea 
răsăriteană a Europei - cheltuielile britanicilor pentru activităţi culturale în 
România au fost mult inferioare celor pe care le făceau francezii şi 
germanii19. 

Merită a fi menţionat faptul că, la mijlocul anilor ’30, Reginald Leeper, 
un înalt funcţionar al Foreign Office-ului, mai precis din cadrul aşa-numitului 
News Department, a fost cel care a trimis un memorandum către toate 
misiunile diplomatice britanice din străinătate, prin care se transmitea că 
„propaganda culturală a fost recunoscută în ultimii ani ca fiind o parte 
componentă a politicii naţionale”. El a avut marele merit că a reuşit să 
transpună în practică recomandările făcute de Joint Committee. În accepţiunea 
lui Leeper, eforturile trebuiau concentrate pe oferirea de premii şi burse în 
scopul dezvoltării interesului pentru studierea limbii engleze; înfiinţarea de 
biblioteci cu cărţi în limba engleză; trimiterea de lectori britanici peste 
hotare; vizitarea Marii Britanii de către jurnalişti şi specialişti din ţări străine; 
difuzarea de filme; oferirea de sprijin pentru institutele de învăţare a limbii 
engleze, precum şi pentru societăţile anglofile. Pentru a-şi pune ideile în 
practică, el a sugerat să fie înfiinţată o nouă structură interdepartamentală, 

                                                 
17 Din 1909 şi până la izbucnirea Primului Război Mondial, Sir Ronald Storrs a îndeplinit 
funcţia de secretar pentru Orient al Agenţiei Britanice din Egipt. Ulterior, a fost implicat în 
mişcarea de eliberare a arabilor, fiind un tovarăş şi un prieten apropiat al misteriosului 
englez Lawrence al Arabiei. În primii trei ani de război a fost consilier al guvernul britanic. 
În 1917 a primit una dintre cele mai dificile funcţii, fiind numit guvernator al Ierusalimului. 
A dat dovadă însă de imparţialitate şi umanitate, succesul său datorându-se şi îndelungatei 
sale experienţe administrative. Marea sa abilitate a fost aceea că a trezit încredere în oameni 
de toate rasele şi religiile, reuşind câteodată chiar să le unească punctele de vedere. Din anul 
1926 a fost guvernator al Ciprului, fiind mai apoi transferat în Rodezia de Nord. În 1934 s-a 
retras din administraţie din cauza unor probleme de sănătate, devenind însă membru în 
London County Council. Avea cunoştinţe temeinice de muzică şi arheologie şi vorbea fluent 
araba, franceza şi italiana. În The Seven Pillars of Wisdom a fost descris de Lawrence al Arabiei 
ca fiind „englezul cu cea mai sclipitoare minte şi cea mai profundă gândire din Orientul 
Apropiat” (ibidem, dosar nr. 2200/1938, f. 2-4). 
18 Ibidem, dosar nr. 2133/1938, f. 102-103. 
19 Porter 2008, p. 15-16. 
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Cultural Relations Committee, care să fie compusă din reprezentanţi ai Foreign 
Office-ului şi ai Department of Overseas Trade. Fondurile necesare urmau să 
provină atât din industrie, cât şi de la persoane private. Reginald Leeper a 
primit sprijinul deplin al subsecretarului permanent al Foreign Office-ului, Sir 
Robert Vansittart, astfel că la 5 decembrie 1934 a fost înfiinţat The British 
Committee for Relations with Other Countries, care, în 1935, şi-a schimbat 
titulatura în The British Council for Relations with Other Countries, formula 
prescurtată fiind The British Council. Obiectivul său principal era acela de a 
câştiga prietenia şi respectul faţă de Marea Britanie în lume prin intermediul 
activităţilor culturale şi educaţionale. Inaugurarea oficială a fost făcută la 2 
iulie 1935, în prezenţa moştenitorului coroanei britanice, prinţul de Ţara 
Galilor, cel care a acceptat să-i ofere şi înaltul său patronaj. Activitatea 
Consiliului Britanic a primit un impuls important în septembrie 1937, atunci 
când lordul Lloyd a fost ales preşedinte20. 

Conform statutului său, societatea a organizat, atunci când a fost 
cazul, şi alte tipuri de manifestări culturale. Una dintre acestea a fost 
prilejuită de încoronarea regelui George al VI-lea şi a reginei Elizabeth, în 
primăvara anului 193721. În cinstea acestui eveniment a fost organizat la 
Ateneul Român din Bucureşti, la 12 mai, un concert de gală a muzicii 
britanice, desfăşurat în prezenţa şi sub patronajul lui Carol al II-lea, deşi 
regele nu a fost prea mult impresionat de piesele muzicale interpretate22. Aşa 
cum era de aşteptat, audienţa a fost formată din elita politică şi culturală a 
României, din membrii Legaţiei Britanice de la Bucureşti, secretarului 
Societăţii Anglo-Române, D. G. Mateescu, revenindu-i misiunea de a trimite 
invitaţii tuturor acestor persoane23. Au fost audiate opere din Edward Elgar, 
Henry Purcell, Mellish Quilter, Edward German, Cyril Scott, Frank Bridge 

                                                 
20 Deletant 2005, p. 15-17. 
21 Încoronarea a avut loc la Londra, în 12 mai 1937, Casa Regală a României fiind 
reprezentată de principele moştenitor Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia. Carol al II-lea nu 
a fost prezent în capitala Marii Britanii, dar, după cum mărturisea, şi-a amânat toate 
audienţele pentru dimineaţa respectivă pentru a asculta la radio. În însemnările sale nota: 
„Impresionantă ceremonie, chiar aşa prin transmisiune mecanică. Am putut perfect urmări 
toată slujba. M-am gândit la băiatul meu, care e unul din rarii să aibă noroc să poată privi 
aşa ceva. Părinţii au asistat la două, Edward VII şi George V. Eu n-am avut acest prilej, 
trebuie să mărturisesc că-l invidiez pe Mihăiţă. Astăzi nu va pricepe norocul său, dar mâne 
va înţelege, poate, că aşa ceva nu cade din senin oricui” (Carol II 1995, p. 179). 
22 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 1952/1937-1938, 
f. 1. În însemnările sale Carol şi-a consemnat impresiile despre muzica audiată: „Ce 
curios, un popor cu atâtea putere artistică în literatură, teatru şi pictură, să fie aşa de 
complet lipsit de posibilităţi muzicale. Iată acest concert, cu vreo 8 bucăţi, n -are decât 
una singură posibilă Welsh Rapsody, de care să se poată apropia de ceva respectabil” 
(ibidem). 
23 Ibidem. 
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şi Gustav Holst, în interpretarea Orchestrei Filarmonice a Fundaţiilor 
Culturale Regale, sub conducerea lui George Enescu24. Tot cu prilejul 
încoronării de la Londra, regele român a participat în aceeaşi zi la un dineu 
organizat la Legaţia Britanică din Bucureşti25. 

Până la sfârşitul secolului XIX foarte puţini români aveau cunoştinţe 
de engleză, interesul pentru această limbă fiind trezit de venirea în anul 1892 
în România a principesei Maria, viitoarea regină. De atunci datează 
începuturile studierii englezei în sistemul educaţional românesc, fiind 
prevăzute ore în programele de învăţământ ale unor licee cu profil real şi 
comercial26. Sfârşitul Primului Război Mondial coincide cu o anumită 
creştere a gradului de cunoaştere a limbii engleze în România, la această 
situaţie contribuind atât dezvoltarea relaţiilor politice şi economice cu 
Anglia, cât şi românii care fuseseră în America, cei mai mulţi dintre aceştia 
provenind din Ardeal. În perioada interbelică au fost înfiinţate catedre de 
limba şi literatura engleză la universităţile din Iaşi, Cluj şi Cernăuţi, ultima 
dintre ele fiind deschisă la Bucureşti27, în 1936, din iniţiativa guvernului 
britanic28. Profesorul John Burbank şi Ana Cartianu, ultima în calitate de 
asistentă a acestuia, au fost cei cărora li s-a încredinţat predarea limbii şi 
literaturii engleze la universitatea bucureşteană, numărul studenţilor români 
interesaţi de această disciplină crescând vertiginos în anii premergători celui 
de-al Doilea Război Mondial, mulţi dintre ei fiind evrei. 

Răspunderile Anei Cartianu au fost mari de la început, întrucât 
profesorul Burbank, cel care preda un curs de poezie, nu vorbea limba 
română. Eforturile celor doi nu au fost în zadar, deoarece Universitatea din 
Bucureşti a scos prima promoţie de anglişti, printre ei fiind Leon Leviţchi, 
Dan Duţescu şi Mihnea Gheorghiu. În 1947, la universitatea din capitala 
României, Ana Cartianu a obţinut doctoratul, traducând mai apoi în engleză 
operele publicate de Ioan Slavici, Petre Ispirescu, Ion Creangă, Mihai 

                                                 
24 Ibidem, f. 2. Programul concertului de gală pentru sărbătorirea încoronării Majestăţilor 
Lor, regele George al VI-lea şi regina Elizabeth. 
25 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 21188/1937, f. 88. Telegramă trimisă de 
Sir Reginald Hoare în 13 martie 1937. 
26 Petrescu 1938, p. 462. 
27 La fondarea sa, în 1864, la Universitatea Bucureşti se putea studia doar o singură limbă 
modernă, aceasta fiind, bineînţeles, franceza, la care se adăuga latina, ca limbă clasică. În 
deceniul opt al secolului XIX a fost introdusă italiana ca disciplină de studiu, iar limbile 
slave în deceniul următor. O catedră de germanistică a fost deschisă în primii ani ai 
secolului XX, pentru ca spaniola şi rusa să-i urmeze în 1930 şi, respectiv, în 1934. După 
cum s-a putut vedea, prima catedră de engleză a fost înfiinţată abia în 1936, ceea ce arată 
cât de scăzută era influenţa culturală a Marii Britanii în România (Irimia 2005, p. 45). 
28 Petrescu 1938, p. 462. 
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Eminescu şi Mircea Eliade, fapt pentru care a fost ulterior supranumită 
„marea doamnă a anglisticii româneşti”29. 

Mai târziu, în primăvara anului 1939, şi Ivor Porter a ajuns să fie unul 
din colaboratorii profesorului Burbank, experienţă descrisă în cartea 
Operation Autonomous with SOE in Wartime in Romania, tradusă şi în limba 
română în anul 1991. Deşi promiţătoare, activitatea profesorului englez a 
fost scurtă, întrucât contractul său a expirat la scurtă vreme după înfiinţarea 
departamentului de engleză. A fost însă succedat de profesorul Dragoş 
Protopopescu, cel care a condus această structură universitară până în 1948, 
anul morţii sale30. 

În învăţământul românesc, ca şi în cultură în general, influenţa 
franceză era mai mult decât evidentă. Spre deosebire de organizarea 
existentă în şcolile din Marea Britanie, acolo unde sistemul şcolar englez era 
caracterizat de lipsa de consecvenţă logică atât de specifică sistemelor 
continentale31, în România se copiase modelul francez, clădit pe 
uniformitate, simetrie şi consecvenţă, precum şi pe prea puţină flexibilitate 
faţă de nevoile individului. Chiar şi mentalitatea studenţilor români era 
influenţată de modul de percepţie francez - prezent şi astăzi -, ceea ce l-a 
determinat pe Ivor Porter să afirme: 

„Studenţii aveau adesea mai multe noţiuni de cultură franceză decât de 
propria lor cultură. Profesorii erau respectaţi până la adulare, aşa că am fost 
nevoit să spun vrute şi nevrute până am reuşit să-l fac pe vreun student să 
mă contrazică. Când, la începutul unui curs, am recunoscut că nu eram un 
specialist în literatura engleză a secolului al XV-lea, mi s-a spus de către 
superiorii mei că studenţii aşteptau ca membrii corpului profesoral să ştie 
totul în domeniul lor”32. 

Din iniţiativa profesorilor britanici de la universităţile din Cluj şi 
Bucureşti s-au organizat diverse activităţi în care au fost implicaţi studenţii 
români, cum a fost cursul de vară din anul 1939, de la Sinaia. Diverse teme 
legate de cultura britanică au fost audiate de aproximativ şapte sute de 
participanţi, comunicări ţinând profesorii Grimm, Thompson şi Bonamy 
Dobrée, dar şi specialişti în fonetică de la Institutul Britanic din Atena33. 

În august 1939, Foreign Office-ul a solicitat pentru prima dată ca BBC să 
introducă buletine de ştiri şi în limba română, cerere care a fost concretizată 
imediat după izbucnirea războiului, atunci când au fost cooptaţi în grabă 

                                                 
29 http://www.romlit.ro/ana_cartianu; http://www.crispedia.ro/Ana_Cartianu, accesat în 
30 mai 2011. 
30 Anghelescu Irimia 1999, p. 46. 
31 Botez 1945, p. 81. 
32 Porter 2008, p. 27. 
33 Ibidem, p. 54. 
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câţiva vorbitori nativi de limba română ce se aflau în Marea Britanie34. La 12 
septembrie 1939 a fost realizată prima emisiune, fiind transmis un buletin de 
ştiri de 15 minute, căruia, ulterior, i-au fost adăugate programe de 
comentarii politice, ba chiar şi unele emisiuni culturale35. Calea undelor 
reprezenta pe atunci singura legătură a românilor cu Aliaţii, iar începuturile 
înfiinţării redacţiei în limba română - aşa cum îşi amintea Ioan Raţiu - nu au 
fost deloc facile, personalul acesteia fiind destul de puţin numeros şi fără 
experienţă în domeniul radiodifuziunii. Echipa de emisie era alcătuită din 
avocatul Liviu Cristea, care se afla la studii de drept comparat la Legal Council 
din Londra, Niculae Gheorghiu, funcţionar al Băncii Naţionale a României 
care urma o specializare în Anglia, profesorul de istorie Ion Podea, aflat în 
Marea Britanie pentru a desfăşura o activitate de cercetare, dar şi José 
Campus, un tânăr student la Politehnica din capitala britanică36. 

După prăbuşirea Franţei şi evacuarea în grabă a militarilor britanici de 
la Dunkerque, prezenţa BBC-ului în România a devenit şi mai importantă, 
întrucât aceasta reprezenta singura modalitate de a contracara influenţa 
crescândă a Deutsches Nachrichtenbüro (DNB), agenţia germană oficială de ştiri, 
instituţie care practic controla în totalitate ziarele, radioul şi jurnalele de 
actualităţi din România37. Ca atare, la 19 septembrie 1940, s-a cerut 
introducerea celui de-al doilea buletin de ştiri, perioada de emisie în limba 
română a postului de radiodifuziune britanic ajungând la 4 ore şi 40 de 
minute pe săptămână, căutându-se astfel să fie prezentat ascultătorilor 
români punctul de vedere oficial al guvernului de la Londra38. 

Corespondenţii britanici şi americani aflaţi în România au continuat 
să-şi ţină la curent cititorii cu evenimentele care aveau loc în această ţară, dar 
influenţa lor în teritoriu devenise practic nulă. Aşa cum Ivor Porter 
menţionează în cartea sa, ataşatului de presă britanic din acea vreme nici nu i 
s-a repartizat un birou adecvat, în vreme ce germanii beneficiau de toate 
facilităţile posibile39. Cu toate acestea, în ciuda situaţiei mai mult decât 
dificile în care se aflau, membrii coloniei britanice din România nu şi-au 
pierdut simţul umorului atât de caracteristic insularilor, dovadă fiind 
acţiunea lor de la Constanţa, din vara anului 1940. 

În oraşul-port de la Marea Neagră, ca în toate marile oraşe din 
România de altfel, germanii afişau zilnic un buletin oficial de ştiri prin care 

                                                 
34 http://www.bbc.co.uk/romanian/specials/168_bbcro_istorie/index.shtml, accesat în 21 
mai 2011. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Porter 2008, p. 66. 
38 http://www.bbc.co.uk/romanian/specials/168_bbcro_istorie/index.shtml, accesat în 21 
mai 2011. 
39 Porter 2008, p. 66. 



Sorin Arhire 

228 

evenimentele din Europa şi din lume erau prezentate în concordanţă cu 
politica oficială a celui de-al Treilea Reich. Iona şi Dennis Wright, ajutaţi de 
un tânăr român, au scotocit tot oraşul până au găsit o cheie care să se 
potrivească la vitrina cinematografului constănţean, înlocuind comunicatul 
german cu unul fictiv, după care au aşteptat reacţia într-un restaurant de 
peste drum. În scurt timp, s-a adunat o adevărată mulţime în faţa vitrinei, 
ceea ce l-a încântat pe consulul german aflat în acelaşi restaurant. Când au 
izbucnit hohote de râs, nemţii au trecut drumul pentru a vedea ce se 
întâmplă. Le-au trebuit câteva ore până să găsească cheia, timp în care 
locuitorii Constanţei au putut citi următorul text: 

„Comunicat special german. Război aerian. Avioane germane au atacat sud-estul 
Angliei şi South Wales. Din cele 252 de avioane germane s-au întors numai 
10 în Germania. Război pe mare. La 20 august, portavionul Ark Royal a fost 
scufundat pentru a patra oară de un submarin sub comanda Dr. Goebbels. 
Galantul Lt. Goebbels a mai scufundat 10 din cele 7 portavioane ale Angliei. 
Se aşteaptă ca până la sfârşitul săptămânii să fie scufundat şi restul flotei 
britanice. Blocadă totală a insulelor britanice. Ca rezultat al blocadei, Herr Hitler 
şi-a anulat proiectatul concediu de vară în Anglia. El îi aşteaptă pe d-l 
Churchill şi pe d-l Eden să-i facă o vizită la Berlin în 1942”40. 

Înfrângerea Franţei din 1940 a avut importante repercusiuni nu numai 
pe plan politic, ci şi pe plan cultural, deşi prestigiul Franţei era încă foarte 
ridicat printre cei mai mulţi români. Aşa cum britanicii fuseseră învinşi de 
germani în Europa Centrală şi Răsăriteană în competiţia economică şi 
politică ce a avut loc la sfârşitul anilor ’30 ai secolului trecut, tot acelaşi lucru 
se poate spune şi despre influenţa culturală a Angliei, în comparaţie cu cea a 
Germaniei. Se adeverea încă o dată o anumită lipsă de compatibilitate între 
britanici şi români, ceea ce a determinat-o pe R. G. Waldeck, o fină 
observatoare a acelor vremuri tulburi, să afirme că: 

„Pentru români, Anglia, Imperiul Britanic, modul de viaţă anglo-saxon erau 
admirabile, dar reprezentau ceva atât de îndepărtat ca civilizaţia chineză din 
veacul al XVI-lea. [...] nicio o ordine anglo-saxonă nu s-ar fi putut impune 
fără acţiunea unei mari puteri continentale. Orice ordine anglo-saxonă - de 
fapt orice alt fel de ordine - trebuia să fie reprezentată, tradusă, interpretată 
de Franţa, Germania sau Rusia. Şi aceasta nu se aplica numai României, ci 
întregului sud-est al Europei. Nicăieri în această parte a lumii Anglia nu era 
destul de prezentă pentru a fi acceptată ca o forţă dominantă. De aceea, în 
seara respectivă, după căderea Parisului, englezii erau ca şi învinşi în 
România, chiar dacă ei nu admiteau acest lucru. Nu era atât faptul că 
învingerea Franţei confirma ideea presupusei invincibilităţi a armatei 

                                                 
40 Ibidem, p. 66-67. 
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germane, cât mai curând că, fără Franţa, englezii erau lipsiţi de un vicerege în 
România, şi acest vicerege era Franţa”41. 

Pornită cu un handicap major faţă de Franţa şi Germania, influenţa 
culturală britanică în România a fost slabă în toată perioada interbelică. O 
anumită înviorare a raporturilor culturale bilaterale se poate constata din 
1936, ea continuând până în 1940. Evenimentele politice au influenţat însă 
din plin raporturile culturale româno-britanice. Intrată în sfera germană, 
apoi în cea sovietică după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, 
România a putut să stabilească relaţii culturale cu Marea Britanie, cu 
adevărat puternice, doar după căderea regimului comunist din 1989. 
 
 
Propaganda prin cultură a României în Marea Britanie (1936-1938) 
 

În perioada interbelică, ca şi în zilele noastre de altfel, pe lângă relaţiile 
politice, economice şi militare, relaţiile culturale au propria lor importanţă, 
iar de multe ori scopurile politice se pot atinge mai uşor atunci când se 
apelează la mijloacele de propagandă ce ţin de domeniul culturii. În a doua 
jumătate a deceniului patru al secolului trecut, acest raţionament era cu atât 
mai valabil, cu cât România se confrunta cu atitudinea ostilă a Ungariei şi a 
Bulgariei, micile state revizioniste, la care se putea adăuga URSS, care, deşi 
nu participase la Conferinţa de Pace de la Paris ce a urmat Primului Război 
Mondial, a avut în toată perioadă interbelică o atitudine net duşmănoasă faţă 
de România, statul sovietic alăturându-se practic taberei revizioniste. În 
aceste condiţii, pentru apărarea intereselor româneşti trebuiau contracarate 
efectele pe care le aveau în Occident propaganda maghiară, precum şi cea 
bulgară. În cadrul acestui raţionament, Marea Britanie era considerată ca 
având o importanţă cu totul specială, iar eforturile făcute de guvernul de la 
Bucureşti în promovarea imaginii României au fost pe măsura acestei 
importanţe. Într-un anumit fel, se punea în practică afirmaţia lui Nicolae 
Titulescu, conform căreia „cine nu înţelege semnificaţia sprijinului moral al 
Marii Britanii ar face mai bine să înceteze să se mai amestece în politica 
europeană”42. 

Avându-se în vedere faptul că Anglia este ţara primului ziar, iar opinia 
publică are un rol determinant în luarea deciziilor43, nu este deloc de mirare 

                                                 
41 Waldeck 2006, p. 42. 
42 Titulescu 1994, p. 195. 
43 Presa engleză îşi are începuturile în prima jumătate a secolului XVII, mai precis în anul 
1622, atunci când Nathaniel Butter a tipărit Weekly News în care a publicat săptămânal 
diferite informaţii care erau interesante pentru publicul de atunci. Daily Courant a fost 
primul cotidian care a apărut, în anul 1702, fiind de fapt o foaie care conţinea ştiri fără 
comentarii. Daniel Defoe, autorul celebrului roman Robinson Crusoe, este considerat însă pe 
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că s-au făcut eforturi în acest domeniu, dorindu-se ca informaţiile despre 
România să fie cât mai mediatizate în rândul cititorilor insulari. Astfel, de 
fiecare dată când un ziarist britanic a dorit să vină în România pentru a se 
documenta în vederea scrierii ulterioare a unui articol despre realităţile 
româneşti, cererea sa a fost primită în mod favorabil, deşi, trebuie menţionat 
că, în prealabil, autorităţile române se documentau întotdeauna temeinic atât 
în privinţa persoanei ziaristului, cât şi în privinţa modului în care acesta va 
scrie, pentru a fi sigure că materialele ce vor fi publicate vor reflecta o 
atitudine favorabilă României. 

Aşa a fost şi cazul ziaristului Allan Cash44, care, după ce a avut o 
discuţie preliminară cu I. Murgu, din cadrul Legaţiei României la Londra, a 
trebuit să se adreseze lui Dimitrie Dimăncescu, directorul general al Presei şi 
Propagandei din România45. Bineînţeles, cei doi funcţionari români au fost 
de acord cu propunerea britanicului, mai ales că acesta urma să vină în 
România ca reprezentant al unor ziare prestigioase din Marea Britanie, cum 
erau Manchester Guardian Times, The Daily Telegraph46, London Ilustrated News şi 
Life, iar pentru facilitarea călătoriei sale i-au fost oferite chiar şi unele 

                                                                                                                        
bună dreptate ca fiind părintele presei engleze, întrucât el a fost cel care în 1704 a editat 
primul ziar în care ştirile erau însoţite de comentarii cu scopul formării opiniei publice. 
Necesitatea de a fi informat  a fost prezentă în toate categoriile societăţii, un ziar găsindu-se 
în fiecare casă, tirajul cotidienelor englezeşti nefiind întrecut decât de acela al ziarelor 
americane. În Anglia, mai mult ca în oricare altă ţară, între stat şi societate există o forţă 
invizibilă, dar simţită de oricine, opinia publică, prin care toate curentele şi cerinţele 
cetăţenilor se canalizează, astfel încât propaganda trebuie să se adreseze în primul rând 
opiniei publice (Petrescu 1938, p. 401, 405-406). 
44 Deşi englez, Allan Cash a locuit în Canada între anii 1926 şi 1936, după această perioadă 
de timp restabilindu-se în Anglia. În primii doi ani de la întoarcerea în ţară, în cadrul a două 
deplasări ce au avut scopuri jurnalistice, a vizitat 12 ţări din Europa, scriind despre acestea 
numeroase articole, însoţite de fotografii, ce au fost tipărite în diverse ziare. De-a lungul 
activităţii sale de jurnalist, Allan Cash a fost colaborator al mai multor publicaţii din întreaga 
lume, cum au fost: Manchester Guardian, Daily Telegraph, The Times, Evening Standard, 
Manchester Evening News, Yorkshire Post, Geographical Magazine, Country Life - toate din Marea 
Britanie; National Geographical Magazine, Life, Detroit News - din Statele Unite ale Americii; 
Toronto Star, Montreal Weekly Star - din Canada, precum şi în alte ziare şi reviste din Olanda, 
Elveţia, Franţa, Germania, Cehoslovacia şi ţările scandinave (ANRDANIC, fond Ministerul 
Propagandei Naţionale. Presă Externă, dosar nr. 975/1938, f. 1-2). 
45 Ibidem, f. 1. Scrisoare adresată de ziaristul Allan Cash lui Dimitrie Dimăncescu, director 
general al Presei şi Propagandei din România, în 14 aprilie 1938. 
46 The Daily Telegraph este o publicaţie de prestigiu editată zilnic într-un milion de exemplare 
ce ilustrează opiniile politice ale Partidului Conservator. Este recunoscut pentru înaltul grad 
de profesionalism al relatărilor reportericeşti. Are un supliment intitulat Telegraph Saturday. A 
fost fondat în anul 1855, iar succesul lui s-a datorat şi faptului că pentru o bună perioadă de 
timp s-a vândut la preţul de un penny, în vreme ce alte ziare aveau un preţ de două până la 
patru ori mai mare (Petrescu 1938, p. 410; Anghelescu Irimia 1999, p. 186-187). 
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reduceri de preţ la transportul feroviar47. Aşa cum se ştie, acordarea de 
concesii pentru călătoriile pe căile ferate era o practică obişnuită pentru 
ziariştii străini care erau în vizită în România. În cazul jurnalistului Allan 
Cash, facilitatea dată i-a fost de prea puţin folos avându-se în vedere faptul 
că a călătorit cu propria-i maşină, uneori dormind chiar în cort pentru a avea 
cheltuieli cât mai mici cu putinţă, dar şi pentru a cunoaşte mai bine oamenii, 
modul lor de viaţă, mai ales pe cel din lumea satelor, precum şi ceea ce 
gândesc ei despre diferitele probleme legate de realităţile acelor zile48. 
Propunerea de scriere a unei cărţi despre România - Home by the Danube: 
Invitation to Roumania, de către Derek Patmore, un alt ziarist englez, a fost de 
asemenea primită în mod favorabil de autorităţile române. Ştiindu-se faptul 
că el urma să prezinte potenţialul turistic al României eventualilor vizitatori 
anglo-saxoni, a primit tot sprijinul de care avea nevoie, ba chiar Ministerul 
de Interne de la Bucureşti s-a angajat să-i acopere jumătate din suma 
cheltuită pe ruta Pireu - Constanţa şi retur, la clasa I49. Tot în această 
perioadă a mai fost în România şi ziaristul H. W. Freeman, precum şi 
ziaristele Patience şi Tabia Stanham, acestea din urmă deplasându-se cu un 
mijloc de transport mai puţin obişnuit - cu bicicletele50. 

Tot cu bicicleta a călătorit şi John Kennair Peel, profesor la 
Universitatea din Leicester, cunoscut în presa engleză sub pseudonimul 
John Capel, un înfocat susţinător al cauzei româneşti în presa britanică. 
Întrucât într-un mod absolut dezinteresat el adusese mari servicii cauzei 
româneşti51, la recomandarea călduroasă făcută de I. Murgu, vizitatorului 
britanic i s-a acordat tot sprijinul de care acesta avea nevoie pentru a-şi scrie 
cartea despre istoria României. Nu în ultimul rând, poate fi menţionată 

                                                 
47 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presă Externă, dosar nr. 975/1938, f. 8. 
Scrisoare adresată de Ella Davis, secretară în cadrul Legaţiei României din Londra, lui Allan 
Cash, în 17 iunie 1938. 
48 Ibidem, f. 2. Scrisoare adresată de ziaristul Allan Cash lui Dimitrie Dimăncescu, director 
general al Presei şi Propagandei din România, în 14 aprilie 1938. 
49 Ibidem, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 2194/1938-1940, f. 7. 
Adresă trimisă de directorul general din cadrul Ministerului de Interne către directorul 
Serviciului Maritim Român, în 20 iunie 1936. 
50 Ibidem, dosar nr. 2190/1938, f. 3. 
51 În timpul guvernului condus de Octavian Goga, când România a fost prezentată într-o 
lumină extrem de negativă în toată presa britanică, John K. Peel a scris articole elogioase 
despre realităţile româneşti ale acelor vremuri. Conform lui I. Murgu, „aceste articole de 
fond, scrise în mai multe ziare londoneze au avut un răsunet în opinia publică britanică şi 
au fost un balsam pe rana cauzată de atacurile duşmanilor noştri din presa britanică”. De 
asemenea, a ţinut numeroase conferinţe la Radio Londra, în care subiectele sale s-au referit 
întotdeauna la diferite aspecte legate de România. Multe din articolele sale de presă au fost 
traduse în ziarele din România (ibidem, dosar nr. 2006/1937-1938, f. 17. Referat întocmit de 
I. Murgu, în 23 august 1938). 
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vizita pe care a efectuat-o Keath Bean, trimis al publicaţiei London Sunday 
Despatch, colaborator al lordului Rothermere52. Datorită faptului că lucra 
pentru un grup de ziare ce avea o atitudine favorabilă statelor revizioniste, 
mai ales faţă de Ungaria, el nu făcea parte din categoria ziariştilor agreaţi de 
autorităţile de la Bucureşti. În pofida acestei situaţii, la sugestia făcută de 
Dimitrie Dimăncescu, pe durata celor două zile ale şederii în România, s-a 
căutat să i se asigure ziaristului britanic o primire cât mai călduroasă, cu 
speranţa că acest lucru va influenţa în mod pozitiv scrierile sale53. Prin 
această atitudine se punea de fapt în practică o gândire pragmatică, conform 
căreia era mai bine ca şi jurnaliştii ostili intereselor româneşti să fie primiţi 
călduros, întrucât, prin această modalitate, ei puteau fi influenţaţi într-o 
oarecare măsură. 

Vizita membrilor societăţii Le Play Society, o asociaţie care îşi avea 
sediul la Londra şi care era compusă din oameni de ştiinţă britanici54 din 

                                                 
52 Harold Sidney Harmsworth (1868-1940), primul viconte Rothermere, s-a născut la 
Hampstead, fiind al doilea fiu al lui Alfred Harmsworth şi fratele mai mic al lui Alfred 
Harmsworth, cel care ulterior va fi vicontele Northcliffe. O perioadă de timp destul de 
scurtă a studiat la St Marylebone Grammar School, pentru ca mai apoi să se angajeze ca 
funcţionar. În anul 1888 a devenit asociat la firma editorială a fratelui său şi, prin 
cumpărarea lui Evening News în 1894, amândoi au devenit în scurt timp multimilionari. Între 
1900 şi 1914, Harold a fost cel care a răspuns de partea financiară a afacerii, făcând ca The 
Daily Mail şi The Daily Mirror să fie ziare extrem de profitabile. A fost o persoană timidă 
care nu a vrut să atragă atenţia publicului, aşa cum a făcut-o fratele său. A devenit baronet 
în 1910, pentru ca patru ani mai târziu să fie numit baron Rothermere. În 1917 i s-a 
încredinţat conducerea Ministerului Aerului, dar fiul său cel mai mare a murit la foarte puţin 
timp de la dobândirea acestei funcţii, datorită rănilor avute pe câmpul de luptă. Cum şi un 
alt fiu al său murise în 1916, proaspătul ministru a fost copleşit de tristeţe ceea ce l-a 
determinat să se retragă din funcţie. A fost numit viconte în anul 1919, limitându-şi 
activitatea doar la conducerea ziarelor sale. În anul 1910 a vândut cota parte pe care o avea 
la The Daily Mail, dar încă deţinea The Daily Mirror, Sunday Pictorial, Record şi Leeds Mercury. 
După moartea fratelui său, survenită în 1922, a preluat controlul ziarelor asociate, deţinând 
The Daily Mail, Evening News şi Sunday Dispatch. A fost un adept al liberului schimb în cadrul 
imperiului, dar şi al creării unei aviaţii puternice în Marea Britanie, cu toate că îi admira pe 
Hitler şi Mussolini. Atracţia sa pentru extrema dreaptă l-a făcut să împărtăşească ideile lui 
Sir Oswald Mosley. A fost autorul mai multor opere de binefacere în folosul unor instituţii 
publice. A murit în insulele Bermude, atunci când era într-o misiune ce urma să ajungă în 
Statele Unite ale Americii. Fiul său cel mai mic, şi singurul rămas în viaţă, Esmond Cecil, a 
fost cel care l-a moştenit (Oxbury 1985, p. 157). 
53 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 2072/1937, f. 1-
2. Raport trimis de Dimitrie Dimăncescu, ataşat de presă în cadrul Legaţiei României din 
Londra, către Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine, în 30 ianuarie 1937. 
54 Grupul era alcătuit în mare parte din profesori ai universităţilor din Londra, Cambridge, 
Manchester, Edinburgh şi Glasgow, precum şi din directori ai unor diferite instituţii 
universitare şi muzee din Marea Britanie. Din cele 18 persoane care au vizitat România, pot 
fi menţionaţi: H. J. Fleure, profesor la Universitatea din Manchester, Hilda Ormsby şi H. J. 
Howard, ambii de la Universitatea din Londra, Estyn Evans, de la Universitatea din Belfast, 
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toate ramurile de activitate a constituit de asemenea un bun prilej pentru a 
se influenţa percepţia insularilor despre România. Având ca scop efectuarea 
de cercetări ştiinţifice de natură etnografică, antropologică, botanică, socială 
şi geologică în regiunea Sibiului, în Munţii Argeşului, dar şi în Delta Dunării, 
grupul de vizitatori a fost prezent în România în perioada 4-24 august 1936. 
Ţinându-se cont de faptul că societatea editase deja un volum despre 
România, pe cheltuială proprie, şi de această dată autorităţile române au 
acordat tot felul de facilităţi vizitatorilor. Au asigurat cazarea şi au acoperit o 
parte din cheltuielile legate de transport, fiind conştiente că ocazia de a face 
propagandă în Marea Britanie prin intermediul acestor vizitatori nu putea fi 
ratată. 

Înţelegându-se că prin intermediul scriitorilor britanici care vizitau 
România se putea face o bună propagandă în rândul opiniei publice din 
Anglia, aceştia au fost trataţi cu toată consideraţia, dar nu au lipsit nici 
incidentele. Unul dintre ele a fost cazul profesorului Philipp Thornton, care, 
în mai 1937, a vizitat România, dar s-a confruntat cu atitudinea brutală a 
unui jandarm român „care i-a aruncat pălăria de pe cap cu băţul şi care a 
arestat însoţitoarea sa, o profesoară de engleză, pe motivul că ar fi 
spioană”55. Desigur, acest tip de eveniment care nu a fost singular nu aducea 
deloc o imagine bună României, mai ales că de multe ori incidentele cu 
autorităţile locale erau consemnate în cărţile ce se publicau ulterior în 
străinătate. 

Pentru a se vedea efectele pe care propaganda românească le avea în 
Albion, informaţiile care apăreau în presa britanică erau urmărite cu multă 
atenţie atât de către personalul Legaţiei României din Londra, în special de 
ataşatul de presă, dar şi de autorităţile din capitala României. Existau 
abonamente anuale la diferite ziare din străinătate, din care, bineînţeles, nu 
puteau lipsi cele din Marea Britanie. În acest scop, pentru anul 1937, 
direcţiile din Ministerul Afacerilor Străine de la Bucureşti aveau făcute câte 
trei abonamente pentru următoarele ziare englezeşti: The Times, The Daily 
Telegraph, The Morning Post, The Daily Mail56, The Manchester Guardian, The Daily 

                                                                                                                        
dar şi Margaret Tatton, directoarea societăţii Le Play Society (ibidem, dosar nr. 1884/1936, f. 
7-8). 
55 Ibidem, dosar nr. 2015/1937, f. 1. Raport trimis de Dimitrie Dimăncescu către Victor 
Antonescu, în 3 iunie 1937. 
56 The Daily Mail îşi are începuturile în 1896. Tirajul său este de circa 1,7 milioane de 
exemplare, fiind o publicaţie de centru-dreapta. În timpul cât proprietar a fost lordul 
Northcliffe, ziarul a fost organizat în concordanţă cu normele moderne ale jurnalisticii, 
sursa de inspiraţie fiind reprezentată de ziarele americane (Petrescu 1938, p. 410-411; 
Anghelescu Irimia 1999, p. 186). 
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Express57, The Daily Herald, News Chronicle şi The Financial Times58, precum şi la 
periodicele The Economist59, Slavonic Review, The Contemporary Review, The Near 
East and India şi The Observer60. Ştiindu-se că presa din România nu era liberă 
în totalitate, întrucât se exercita un anumit control asupra ei, pentru ca un 
ziar străin să poată pătrunde pe teritoriul românesc trebuia obţinut avizul 
Serviciului de Cenzură. Aşa a fost şi cazul cotidianului englez Blackshirt, din 
Londra, căruia i-a fost îngăduită intrarea liberă şi difuzarea doar în urma 
unui aviz favorabil al Direcţiunii Presei şi Informaţiunii din cadrul 
Ministerului Afacerilor Străine de la Bucureşti, cu precizarea că publicaţiei îi 
va fi strict supravegheată fiecare apariţie61. 

Cu toate acestea, conform unei aprecieri din acele timpuri, realizată 
într-un articol al ziarului Adevărul, propaganda României în Occident, în 
general, şi în Marea Britanie, în mod special, nu se ridica deloc la nivelul 
altor ţări din Europa Central-Răsăriteană, prima comparaţie care se făcea 
fiind bineînţeles cea cu Ungaria: 

„S-a scris de repetate ori în presa noastră şi s-a atras atenţia asupra 
mijloacelor organizate cu care Budapesta întreţine în lumea întreagă, 
propaganda ei revizionistă. După cum tot atât de mult s-a scris, 
deplângându-se lipsa de contrapropagandă în care noi românii ne 
complacem, lipsă pe care o putem numi vinovată nepăsare. Puţinul lucru 
încercat de un foarte puţin cunoscut birou din Ministerul de Externe [...] nu 
poate ţine piept metodicei şi perseverentei lupte propagandistice pentru 
revizuirea tratatelor dusă cu îndârjire de vecinii unguri. [...] Vecinii de la 
Budapesta sunt activi pretutindeni. [...] În saloanele unde se discută artă şi 
politică de la Londra, din Paris sau de la New York. În bibliotecile şi 
laboratoriile tuturor marilor capitale ale ţărilor lumii. În restaurantele cu 

                                                 
57 The Daily Express a fost fondat în anul 1900, iar în prezent are un tiraj de peste un milion 
şi jumătate de exemplare. Sâmbăta este publicat un supliment de-al său, Forty-Eight Hours. 
Este o publicaţie care sprijină punctul de vedere al Partidului Conservator (Anghelescu 
Irimia 1999, p. 186). 
58 The Financial Times este un cotidian care astăzi este tipărit pe hârtie de culoare roz, în 
paginile sale publicându-se ştiri de afaceri şi financiare, dar mai ales informaţii despre 
companii de afaceri, bursă, tranzacţii comerciale, vânzări şi cumpărări de acţiuni etc. 
Articolele sale tratează probleme de interes comercial, industrial şi economic, fiind foarte 
bine cotat în rândul oamenilor de afaceri, mai ales a celor din City. Înfiinţat în 1888, are un 
tiraj de aproximativ 300 000 de exemplare, existând totodată şi ediţii internaţionale ce se 
tipăresc în Franţa, Germania şi Statele Unite ale Americii (ibidem, p. 187). 
59 The Economist este un săptămânal politic, economic şi financiar ce are o deosebită 
influenţă în mediile industriale şi de afaceri din întreaga lume. A fost fondat în prima 
jumătate a secolului XIX, mai precis în 1843, iar de atunci apare în mod neîntrerupt, fiind 
considerat unul dintre „semnele spiritului modern englezesc, probă de precizie şi 
pragmatism”. Astăzi este tipărit în aproximativ 425 000 de exemplare (ibidem, p. 186-187). 
60 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presă Externă, dosar nr. 934/1937, f. 9. 
61 Ibidem, dosar nr. 892/1937, f. 1-2. 
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subrete, cu muzică şi mâncări budapestane de la Tokyo sau Buenos Aires. În 
studiourile de la Hollywood sau Berlin. Pe drumurile aeriene sau maritime 
care leagă cele două Americi cu restul continentelor. Prin toate marile gări şi 
prin birourile Oficiilor de Turism ale Europei. [...] ar trebui să răsturnăm 
titlul articolului de faţă şi să-l scriem: Cum nu ştim să facem propagandă”62. 

În condiţiile în care în anul 1938, în România se instituise deja un 
regim autoritar, prin care drepturile cetăţenilor fuseseră restrânse, iar 
puterile aparatului de stat sporite, nu este deloc de mirare faptul că ziariştilor 
străini acreditaţi permanent la Bucureşti, în calitate de corespondenţi ai unor 
agenţii de presă, le era urmărită activitatea cu atenţie. În cadrul Ministerului 
de Interne s-a înfiinţat Subsecretariatul de Stat al Propagandei, care, 
conform aprecierii făcute chiar de conducătorul acestui nou departament, 
avea scopul „de a capta prin toate mijloacele atitudinea favorabilă a acestor 
gazetari străini şi a-i face să se simtă moralmente obligaţi de a fi imparţiali şi 
cât mai favorabili intereselor româneşti”63. 

Printre membrii Asociaţiei Corespondenţilor Presei Străine în 
România se numărau şi britanici, ei reprezentând diferite ziare, după cum 
urmează: Archibald Gibson64 - The Times, James Brown - The Daily Herald, F. 
E. Stevens - The Daily Express, Leonard Kirschen - The Daily Telegraph, The 
Morning Post, The Financial Times, The Sunday Referee, The Sunday Times, The 
Daily Sketch, Liviu Artemie - News Chronicle, S. Nabokoff - The Daily Mail, 
The Economist, D. E. Walker - The Daily Mirror şi A. Wise - The Observer, The 
Orient Observer65. Activitatea acestora, ca şi a celorlalţi jurnalişti străini aflaţi în 
România de altfel, a fost atent monitorizată, chiar dacă nu prea existau 
mijloace prin care să le fie influenţate scrierile. 

Alături de ziare, un alt tip de publicaţii prin care s-a realizat 
propaganda culturală a fost reprezentată de activitatea editorială. În această 
categorie au intrat traducerile în limba engleză a câtorva dintre romanele 
româneşti celebre, publicarea unor ghiduri turistice despre România, dar şi a 
unor lucrări cu caracter biografic. 

Apariţia în Marea Britanie a unei cărţi despre personalitatea regelui 
Carol al II-lea a reprezentat o preocupare a membrilor Legaţiei României 
din Londra încă din vara anului 1937. Existând aprobarea suveranului 

                                                 
62 Adevărul, din 19 august 1937. 
63 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presă Externă, dosar nr. 307/1930-
1944, f. 103-104. Adresă de răspuns a Subsecretariatului de Stat al Propagandei, Direcţiunea 
Presei, către şeful Marelui Stat Major al Armatei, prin care s-a precizat regimul 
corespondenţilor şi reporterilor străini aflaţi în România. 
64 Archibald Gibson a fost corespondentul ziarului The Times în România, în perioada 1928-
1940. Pentru mai multe detalii despre acest ziarist britanic, vezi Deletant 2011, p. 662-663. 
65 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presă Externă, dosar nr. 307/1930-
1944, f. 185. 
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român, ministrul Matila Ghica şi consilierul de presă Dimitrie Dimăncescu 
au început demersurile pentru a găsi un scriitor englez care să poată 
îndeplini această sarcină. Căutările lor nu au fost în zadar, dovadă fiind 
faptul că au reuşit să obţină acordul de principiu al scriitorului şi ziaristului 
Hector Bolitho66, biograful familiei regale engleze. Acesta din urmă nu 
fusese vreodată România, dar în schimb a fost prezentat în anul 1937 regelui 
Carol al II-lea cu prilejul vizitei la Londra a şefului de stat român. Un an mai 
târziu, jurnalistul britanic a publicat într-o revistă un articol favorabil 
suveranului român, intitulat I Like Being a King67. 

Se cuvine a fi menţionat faptul că această carte, publicată la Londra în 
anul 193968, a rezultat nu în urma unui contract scris, întrucât, aşa cum 
afirma consilierul de presă român din capitala Angliei, „propaganda discretă 
nu se face prin contracte”69, ci a fost rodul unui schimb de scrisori cu 

                                                 
66 Hector Bolitho s-a născut la Auckland, în Noua Zeelandă, la 28 mai 1897. Cu toate 
că mama sa dorea ca fiul ei să practice medicina, tânărul Hector a fost atras de 
literatura engleză. Fără a avea permisiunea părinţilor săi, a abandonat şcoala când avea 
doar 15 ani, angajându-se la New Zealand Herald, pentru ca trei ani mai târziu să lucreze 
pentru Auckland Star. A fost încorporat în armata neozeelandeză în timpul Primului 
Război Mondial, pentru ca în 1919 să scrie The Island of Kawau, prima sa carte din cele 
cincizeci şi nouă pe care le va publica până la sfârşitul vieţii. S-a stabilit în Anglia în 
anul 1923, acolo unde a fost jurnalist independent până în 1926, an în care a acceptat 
oferta făcută de decanul Castelului Windsor de a se alătura personalului de acolo. 
Accesul la arhivele regale i-a permis lui Bolitho să scrie primul său bestseller, Albert the 
Good, în 1932, cartea fiind în mod unanim considerată ca reprezentând cea mai reuşită 
biografie regală de la cea scrisă de Giles Lytton Strachey  despre regina Victoria, din 
anul 1921. Hector Bolitho scrisese optsprezece cărţi până în 1938, dintre care opt erau 
biografii. Ultima sa lucrare era dedicată fostului rege al Marii Britanii, Edward  al VIII-
lea, care, în urma abdicării sale, a devenit duce de Windsor. Această carte s -a bucurat 
de un mare succes în Statele Unite ale Americii, în Anglia, dar şi în alte ţări europene, 
întrucât s-a vândut în peste un sfert de milion de exemplare. Cele mai reprezentative 
cărţi cu caracter biografic au fost însă cele în care a descris viaţa şi activitatea glorioasei 
regine Victoria şi ale soţului acesteia, prinţul consort Albert. Pentru a putea scrie, H. 
Bolitho a cercetat documentele familiei regale britanice timp de opt ani, dar a şi 
călătorit foarte mult. A fost ofiţer de informaţii în timpul celui de -al Doilea Război 
Mondial, editând Royal Air Force Bulletin, iar mai târziu Royal Air Force Journal. A fost 
membru în The Royal Society of Literature, The Royal Society of Arts, dar şi în Athenaeum. A 
vizitat aproape în întregime atât continentul european, cât şi cel american , efectuând 
călătorii de documentare şi în Africa, Australia, precum şi în Orient. A murit la 12 
septembrie 1974, la Brighton, în Anglia (Curentul, din 16 ianuarie 1938; 
http://www.dunedinlibraries.com/home/?page=Heritage_heritagedonors_heritagedon
or6, accesat în 20 noiembrie 2015; ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. 
Propagandă, dosar nr. 2032/1937-1939, f. 4). 
67 Today, din 25 iunie 1938. 
68 Vezi Bolitho 1939. 
69 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 2032/1937-
1939, f. 21. 
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caracter confidenţial ce a avut loc între scriitorul englez şi consilierul 
Dimitrie Dimăncescu, H. Bolitho urmând însă să primească o sumă 
consistentă din partea Ministerului Afacerilor Străine de la Bucureşti70. 

Prin traducerea din română în engleză a unor cărţi, tratate, ghiduri 
turistice se asigura cititorilor din Marea Britanie accesibilitatea la informaţia 
conţinută de aceste lucrări, inclusiv pentru personalităţile proeminente din 
viaţa politică. Ca atare, la propunerea membrilor legaţiei din Londra, dar şi 
la iniţiativa Ministerului Afacerilor Străine de la Bucureşti, s-au tipărit în 
Anglia acele publicaţii care au fost considerate definitorii pentru istoria 
României sau limba română, fără a se neglija însă şi alte domenii. Consilierul 
de presă Dimitrie Dimăncescu a fost extrem de activ, între el şi Victor 
Antonescu71, ministrul Afacerilor Străine de la Bucureşti, purtându-se o 
corespondenţă intensă pe această temă. Din analiza schimbului de mesaje se 
poate observa cu uşurinţă că aproape întotdeauna propunerile sale au fost 
primite în mod favorabil de către superiorul său, alocându-se de fiecare dată 
sumele de bani necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de editare, 
ceea ce demonstrează faptul că guvernanţii de la Bucureşti erau conştienţi de 
importanţa pe care o avea propaganda culturală pe tărâm britanic. 

Pentru un impact cât mai mare, lucrarea scrisă de Romulus Seişanu, 
intitulată România72, a fost tipărită şi în versiune engleză, iar apoi a fost 

                                                 
70 Pentru acoperirea totală a cheltuielilor legate de apariţia acestei cărţi, Ministerul 
Afacerilor Străine a alocat suma totală de 1 400 de lire sterline, ce urma să fie plătită în trei 
rate. Prima dintre ele la încheierea înţelegerii, a doua la predarea manuscrisului, iar a treia la 
publicarea cărţii. Tot din această sumă de bani au fost acoperite şi cheltuielile ce au rezultat 
în urma celor două călătorii pe care Hector Bolitho le-a efectuat în România, în scopul 
documentării sale (ibidem, f. 2. Referat confidenţial, nr. 4644, întocmit în cadrul Legaţiei 
României din Londra, din 22 octombrie 1937). 
71 Victor Antonescu a studiat la Paris, unde a obţinut doctoratul în drept. S-a întors în 
România, devenind unul din cei mai vestiţi avocaţi ai Baroului din Bucureşti. Între 4 
ianuarie 1914 şi 11 decembrie 1916 a fost ministru de Justiţie în guvernul Brătianu, iar mai 
apoi a deţinut portofoliul Finanţelor. În perioada octombrie 1917 - decembrie 1919 a 
îndeplinit la Paris funcţia de ministru plenipotenţiar, pentru ca în anul 1922 să fie numit din 
nou în capitala Franţei, având aceeaşi funcţie, dar de data asta având acreditare multiplă, 
fiind ministru plenipotenţiar şi în Spania şi Portugalia. În octombrie 1934 a devenit din nou 
ministru al Justiţiei, având această calitate până în februarie 1935, atunci când a fost numit 
ministru de Finanţe. Din august 1936 şi până la încheierea guvernării Tătărescu, a fost 
titularul Ministerului Afacerilor Străine (TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 
23855/1939, f. 274. Raport confidenţial trimis în 13 iulie 1939, de către John Le Rougetel, 
pentru vicontele Halifax, cu privire la principalele personalităţile româneşti). 
72 În nu foarte multe pagini, cartea scrisă de Seişanu abordează istoria României, de la 
începuturi până la încheierea Tratatului de la Trianon. Astfel, în primele capitole sunt 
prezentate informaţii despre originea poporului român, dar şi despre românii din Peninsula 
Balcanică. Pentru perioada Evului Mediu este descrisă situaţia Transilvaniei ca principat 
autonom, precum şi acţiunea lui Mihai Viteazul care a reuşit în 1600 să stăpânească cele trei 
ţări române. Un capitol este destinat formării statului naţional român în perioada modernă, 
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trimisă principalelor personalităţi britanice73, precum şi câtorva dintre cele 
mai importante ziare74. În urma iniţiativei Editurii Aldor din Londra, de a 
pune în aplicare un proiect prin care se urmărea traducerea în limba engleză 
a unor romane ce aparţineau unor literaturi mai puţin cunoscute publicului 
anglo-saxon, din lista propusă de către partea română a fost ales pentru 
traducere Baltagul de Mihail Sadoveanu75, rămânând ca Ion de Liviu 
Rebreanu, să beneficieze de o traducere ulterioară76. Conform afirmaţiilor 
editorului William Aldor, prin publicarea acestei colecţii de opere 
contemporane se căuta să se obţină un tot al literaturii străine, importanţa 
reuşitei fiind evidentă atât din punct de vedere al culturii, în general, dar şi 
din punct de vedere naţional, întrucât se făcea un mare pas către 
popularizarea în Anglia, în Imperiul Britanic, dar şi în Statele Unite a unor 
opere valoroase, dar mai puţin cunoscute pe plan mondial77. 

Şi iniţiativa Editurii B. T. Batsford Ltd. a fost primită în mod favorabil 
mai întâi de membrii Legaţiei României din capitala britanică, iar mai apoi 
de Ministerul Afacerilor Străine de la Bucureşti, propunerea de publicare a 

                                                                                                                        
cu toate etapele sale, pentru ca mai apoi să se încheie cu participarea armatei române în 
Primul Război Mondial şi campania sa în Ungaria, din 1919. Ultimele două capitole au ca 
subiect stabilirea noilor frontiere ale României pe baza principiului de autodeterminare, o 
atenţie sporită acordându-se hotarului româno-maghiar (Seişanu 1987). 
73 Cartea a fost trimisă următoarelor personalităţi: lui Stanley Baldwin, primierul britanic din 
acea vreme, precum şi celor mai mulţi membri ai guvernului condus de acesta, printre ei 
numărându-se Ramsay MacDonald, Lord Preşedinte al Consiliului, vicontele Halifax, Lord 
al Sigiliului Privat, Neville Chamberlain, ministrul de Finanţe, John Simon, ministrul de 
Interne, vicontele Hailsham, lord-cancelar, Anthony Eden, secretar de stat al Afacerilor 
Străine, marchizul Zetland, secretar de stat pentru India, Malcom MacDonald, secretar de 
stat pentru Dominioane, William Orsby-Gore, secretar de stat pentru Colonii, vicontele 
Swinton, secretar de stat al Aerului, Walter Elliot, secretar de stat pentru Scoţia, Sir Kingsby 
Wood, ministrul Sănătăţii, W. Runciman, ministrul Comerţului, Sir Samuel Hoare, Prim-
Lord al Amiralităţii, O. Stanley, ministrul Educaţiei, W. S. Morrison, ministrul Agriculturii 
şi Pescuitului, Earnest Beacon, ministrul Muncii, contelui Stanhope, prim-comisar al 
Muncii, Leslie Hore-Belisha, ministrul Transporturilor (ANRDANIC, fond Ministerul 
Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 1763/1936-1937, f. 80). 
74 Ziarele care au primit câte un exemplar din această publicaţie au fost: The Times, The 
Manchester Guardian, The Morning Post, The Daily Telegraph, The Daily Mail, The Daily Express, 
The Daily Herald, The Observer, The Sunday Times, News Chronicle (ibidem). 
75 Editurii i-au fost propuse pentru traducere mai multe romane româneşti, mai precis: Ion 
de Liviu Rebreanu; Întunecare de Cezar Petrescu; Pădurea spânzuraţilor de Liviu Rebreanu şi 
Baltagul de Mihail Sadoveanu. În urma alegerii, a rămas să fie tradus doar ultimul roman 
menţionat. Criteriile care au stat la baza alcătuirii listei de propuneri au fost următoarele: 
operele literare să fi fost scrise cu cel mult 15 ani în urmă, să aibă o exprimare literară, să fi 
avut succes în rândul publicului din România, precum şi o anumită adaptabilitate pentru 
traducerea în engleză (ibidem, dosar nr. 1963/1937, f. 4, 10). 
76 Ibidem. 
77 Ibidem, f. 4-5. Adresă trimisă de William Aldor către Octavian Goga, în 11 martie 1937. 
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unei cărţi despre România fiind aprobată de oficialii români, chiar dacă 
pentru această realizare urmau să contribuie cu jumătate din suma necesară 
cheltuielilor legate de editare, adică 650 de lire sterline, cealaltă jumătate 
urmând să fie contribuţia editurii din Londra78. Se promova astfel imaginea 
României în rândul cititorilor din Marea Britanie şi din Statele Unite ale 
Americii, întrucât cartea urma să fie lansată în mod simultan în cele două 
ţări. Nu de mai puţină importanţă a fost faptul că lucrarea urma să fie 
tipărită în condiţii literare şi grafice deosebite, iar Sacheverell Sitwell79 şi 
Charles Fry, în calitate de autori, precum şi colaboratorii acestora80, 
reprezentau nume deja consacrate. Tot în categoria ghidurilor turistice a 
intrat şi lucrarea 1936: On the Continent, publicată de Amalgamated Publicity 
Services Ltd. din Londra, în care cititorilor anglo-saxoni le erau prezentate 25 
de ţări europene, una dintre acestea fiind România. Iniţiativa a venit din 
partea editurii londoneze, dar s-a bucurat atât de sprijinul Societăţii Anglo-
Române, cât şi de cel al Legaţiei României din Marea Britanie. Propunerea a 
fost agreată şi de oficialii din Ministerul Afacerilor Străine de la Bucureşti, 
iar, în final, cele 25 de pagini de text necesare au fost scrise de Alexandru 
Bădăuţă81. Chiar dacă conţinea în mare parte informaţii despre viaţa politică 
a României sau despre politica sa externă, datorită detaliilor furnizate despre 
principalele ziare româneşti, merită să fie menţionată aici şi publicarea la 
Londra, în anul 1936, a lucrării Politics and Political Parties in Roumania82. 

D. N. Ciotori, consilier special al Legaţiei României din Londra, s-a 
arătat şi el preocupat de modul în care se desfăşura propaganda românească 
în Marea Britanie. Astfel, într-un raport trimis subsecretarului de stat Victor 
Bădulescu, el semnala lipsa unei lucrări în engleză care să prezinte caracterul 
limbii române ca limbă neolatină. Cum necunoaşterea acestei realităţi avea 

                                                 
78 Ibidem, dosar nr. 1961/1937, f. 1. Adresă trimisă din Londra, de către Dimitrie 
Dimăncescu către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, în 14 iunie 1937. 
79 Sir Sacheverell Sitwell a fost un valoros poet, critic şi istoric de artă, memorialist şi autor 
de jurnale de călătorie. S-a născut într-o familie aristocratică, în 1897, iar studiile le-a făcut 
atât la Eton, cât şi la Oxford. După terminarea Primului Război Mondial, împreună cu fraţii 
săi, Sir Osbert şi Dame Edith Sitwell, a alcătuit aşa-numita „Triadă Sitwell” sau „Cuibul de 
Tigri”, probabil numiţi în acest fel din cauza severităţii cu care judecau operele literare. 
Grupul literar al celor trei Sitwell a fost activ între anii 1916 şi 1930, fiind un concurent 
serios al grupului Bloomsbury, patronat de Leonard şi Virginia Woolf. A lăsat o operă 
vastă, ce conţine peste 130 de cărţi (Sitwell 2011, p. 2). 
80 În cursul călătoriei lor în România, cei doi autori au fost ajutaţi de fotograful Costa 
Achilopoulos, de la Geographical Magazine, precum şi de Bridget Parsons. Grupul a fost 
însoţit de domnişoara Anne-Marie Callimachi, iar deplasarea s-a efectuat cu automobilul 
acesteia (ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 
1961/1937, f. 2). 
81 Ibidem, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presă Externă, dosar nr. 724/1936, f. 14. 
82 Vezi Politics 1936. 
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importante repercusiuni pe plan politic, asta dacă se lua în calcul litigiul 
teritorial cu Uniunea Sovietică în privinţa Basarabiei83, Ciotori a recomandat 
în mod imperios editarea unei cărţi care să prezinte detalii despre 
caracteristicile limbii române, despre subdialectele sale, precum şi despre 
remarcabila sa unitate lingvistică. Conform aceluiaşi funcţionar din cadrul 
legaţiei de la Londra, revendicările teritoriale ale Ungariei trebuiau să fie 
contracarate în Marea Britanie şi prin mijloace culturale. În acest caz, 
editarea unui album care să prezinte în imagini ţăranii români din 
Transilvania, „cu portul şi felul lor de viaţă înfăţişaţi astfel ca să vorbească 
oricărui străin”84 era considerată soluţia ideală. 

Alături de publicaţii, mai pot fi menţionate şi iniţiative puţin mai 
inedite pentru acele vremuri, în cadrul acestei categorii putând fi menţionate 
difuzarea unor piese de muzică românească la BBC, dar mai ales realizarea 
unor filme documentare, color, ceea ce era o raritate pe atunci. Ca atare, 
diferite doine şi cântece populare româneşti au putut fi audiate la 
radiodifuziunea britanică, iar Dufay Chromex Ltd. din Londra, firma ce a 
imortalizat ceremonia încoronării regelui George al VI-lea, a fost cea care a 
filmat în România, operatorii acestei companii fiind atraşi în mod special de 
Delta Dunării85. Tot aici mai poate fi menţionată şi iniţiativa lui Philipp 
Thornton, ale cărui preocupări nu se limitau doar la scris, ci şi la etnografie, 
el fiind şi membru al The English Folk Dance and Song Society, iar în această 
calitate a sa a cules material folcloristic din Bucovina86. 

Un proiect de înfiinţare a unei „Case româneşti” la Londra s-a înscris 
de asemenea în acţiunea generală de propagandă culturală a României în 
Marea Britanie. Iniţiativa a aparţinut consilierului de presă Dimitrie 
Dimăncescu, cel care ulterior a devenit directorul general al Presei şi 
Propagandei din România, dar contribuţii importante au avut şi ministrul 
Ghica, Cornel Bianu, Yvonne Chalmors Wright, născută Ghiţescu87. Sediul 
său urma să fie pe Hertford Street, în Mayfair, clădirea putând fi obţinută 

                                                 
83 La acea vreme, în lumea cultă din Apus, dar mai ales în statele anglo-saxone, doar un cerc 
restrâns de savanţi ştiau detalii referitoare la limba română. Conform unei discuţii pe care 
D. N. Ciotori a avut-o în Anglia, interlocutorii săi englezi au formulat ideea potrivit căreia 
limba română are un caracter profund slav, iar ca o consecinţă a acestei situaţii, alipirea 
Basarabiei la Rusia nu ar fi fost un lucru imposibil (ANRDANIC, fond Ministerul 
Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 1763/1936-1937, f. 11-12. Raport trimis de D. N. 
Ciotori, de la Legaţia României din Londra, în 21 decembrie 1936, către Victor Bădulescu, 
subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Străine). 
84 Ibidem, dosar nr. 724/1936, f. 13. Raport trimis de D. N. Ciotori, de la Legaţia României 
din Londra, în 21 decembrie 1936, către Victor Bădulescu, subsecretar de stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Străine. 
85 Ibidem, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 1951/1937, f. 7. 
86 Ibidem, dosar nr. 1920/1936, f. 16. 
87 Ibidem, fond Casa Regală 1940-1947, dosar nr. 166/1938, f. 1. 
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prin plata unei chirii către proprietarul acesteia, Sir Richard Cottorell. Scopul 
creării unei asemenea case era acela de a intensifica relaţiile culturale 
româno-britanice prin toate căile posibile. Se aveau în vedere organizarea în 
Anglia a unor serii de conferinţe ţinute de diverşi profesori şi intelectuali 
români, concerte de muzică, expoziţii de pictură şi sculptură, precum şi de 
broderii şi alte obiecte de artizanat. 

Nu trebuie uitat rolul pe care l-a avut Societatea Culturală Anglo-
Română de la Bucureşti88, înfiinţată în luna martie a anului 1927, şi care a 
avut un rol important în cultivarea unor relaţii bilaterale mai strânse şi, 
implicit, în propaganda românească pe teritoriul britanic. Conform 
statutului său, una dintre sarcini era aceea de „a răspândi în Anglia 
cunoştinţe cât mai multe privitoare la România, din toate punctele de 
vedere”89. La aceasta se mai poate adăuga faptul că multe din publicaţiile 
româneşti ce au apărut în Marea Britanie au avut sprijinul membrilor acestei 
societăţi culturale, iar unele conferinţe ţinute de diverse personalităţi române 
în faţa publicului insular nu ar fi fost posibile fără ajutorul său. 

Aşa cum s-a putut vedea din cele prezentate mai sus, acţiunile de 
propagandă culturală românească ce au avut loc între anii 1936 şi 1938 au 
fost numeroase, autorităţile de la Bucureşti, la recomandarea membrilor 
Legaţiei Române din Londra, fiind interesate de modul în care era 
promovată imaginea României în rândul opiniei publice din Marea Britanie. 
Cu toate acestea, avându-se în vedere că nu exista o tradiţie îndelungată a 
unor raporturi culturale între cele două ţări, dar şi datorită faptului că mereu 
se făcea comparaţie cu propaganda culturală maghiară din lumea anglo-
saxonă, a existat impresia în epocă că nu s-a făcut îndeajuns, ceea ce în mod 
parţial este adevărat. 
 
 
Expoziţia României de la Londra (aprilie - mai 1938) 
 

Planificată să fie inaugurată cu prilejul vizitei în Anglia a regelui Carol 
al II-lea, expoziţia organizată sub auspiciile guvernului de la Bucureşti şi, 
totodată, cu largul concurs al Legaţiei Române de la Londra, a fost deschisă 
în capitala Marii Britanii între 7 aprilie şi 24 mai 1938, scopul acesteia fiind, 

                                                 
88 Regele Carol al II-lea şi regina Maria erau înalţii protectori ai acestei societăţi, ministrul 
Afacerilor Străine, Victor Antonescu, şi ministrul plenipotenţiar britanic Sir Reginald Hoare 
erau preşedinţi de onoare, în vreme ce Caterina Titulescu îndeplinea funcţia de preşedinte, 
asistată de doi vicepreşedinţi, Zoe Gheţu şi Viorel Virgil Tilea. Secretarul general era D. G. 
Mateescu (ibidem, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 1952/1937-
1938, f. 7). 
89 Ibidem, f. 15. Statutele Societăţii Anglo-Române din Bucureşti, art. 3, litera c. Vezi Anexa VI, p. 
377.  
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bineînţeles, atât îmbunătăţirea relaţiilor româno-britanice, cât şi o mai bună 
cunoaştere a realităţilor româneşti în rândul opiniei publice engleze. 

Deşi demersurile diplomatice în legătură cu vizita suveranului român 
la Londra90 au avut loc încă din vara anului 1937, iar detaliile legate de 
prezenţa sa pe teritoriul britanic fuseseră stabilite printr-o lungă succesiune 
de telegrame între Foreign Office şi Legaţia Britanică de la Bucureşti, pe de o 
parte, şi Ministerul Afacerilor Străine şi Legaţia României din Londra, pe de 
altă parte, datorită schimbărilor survenite în planul relaţiilor internaţionale, 
vizita a fost amânată. Evident că Anschluss-ul91, înfăptuit în ziua de 12 martie 
1938, a fost cauza ce a stat la baza acestei decizii, chiar dacă acest lucru nu a 
fost menţionat în nicio telegramă şi nici în comunicatul oficial emis de către 
Buckingham Palace, comunicat ce a fost ulterior preluat atât de ziarele 
britanice, cât şi de cele româneşti. Prin alipirea Austriei la Germania se 
produsese o modificare hotărâtoare a raportului de forţe în Europa Central-
Răsăriteană, Germania apropiindu-se de România din punct de vedere 
geografic92. Alipirea Austriei la cel de-al Treilea Reich era însă în 
conformitate cu principiul autodeterminării, dovadă fiind faptul că trupele 
germane nu au întâmpinat nicio rezistenţă, iar populaţia austriacă, 

„[…] în majoritate cuprinsă de o veselie delirantă, a părut să creadă că, 
rămasă fără imperiu şi neputincioasă în chiar centrul Europei, ţara lor 

                                                 
90 Vizita regelui Carol al II-lea a fost planificată să aibă loc între 22 şi 25 martie 1938, 
prinţul moştenitor al Coroanei, Mihai, urmând de asemenea să facă parte din suită. La 
limita dintre apele teritoriale franceze şi cele engleze, delegaţia română trebuia să fie 
escortată de vase aparţinând de Royal Navy, fiind totodată asigurată şi protecţia aeriană de 
către aparate de luptă ale Royal Air Force. La Dover, o gardă urma să-i dea onorul 
suveranului român, iar un tren special avea să asigure transportul întregii delegaţii până la 
Gara Victoria, acolo unde trebuiau să fie întâmpinaţi de însuşi regele George al VI-lea, 
împreună cu lordul Halifax, şeful diplomaţiei britanice, dar şi de Sir Reginald Hoare, 
ministrul plenipotenţiar britanic de la Bucureşti (TNA, fond Foreign Office 371 Romania, 
dosar nr. 22455/1938, f. 97-99). 
91 Încă de la victoria lui Bismarck asupra trupelor austriece la Sadova, din anul 1866, 
moment ce a marcat triumful unei „mici Germanii”, în rândul pangermaniştilor şi al 
simpatizanţilor dreptei a apărut ideea unirii celor două state. La începutul anului 1938, în 
condiţiile afirmării tot mai viguroase a naţional-socialismului în Austria, cancelarul 
Schuschnigg a încercat să menţină independenţa statului austriac. Însă, în dimineaţa zilei de 
12 martie, trupele germane au trecut frontiera dintre cele două state. În aceeaşi zi, din 
balconul primăriei oraşului Linz, Adolf Hitler s-a adresat unei mulţimi înfierbântate şi, 
copleşit de entuziasm, în loc să instaureze un guvern docil la Viena, a luat decizia 
încorporării Austriei la cel de-al Treilea Reich. Lui Arthur Seyss-Inquart, care fusese numit 
cancelar doar cu o zi în urmă, i-a revenit misiunea de a anunţa în mod oficial că Austria şi 
postul de cancelar nu mai existau. La 10 aprilie, 99,08% din populaţia Germaniei, incluzând 
acum şi pe cea a fostului stat austriac, s-a pronunţat în favoarea Anschluss-ului (Taylor 1999, 
p. 121-122; Vaïsse 2008, p. 21-22). 
92 Hillgruber 1994, p. 51. 
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prefera un viitor în calitate de provincie germană rolului unui actor de mâna 
a doua pe scena Europei Centrale”93. 

De asemenea, nu trebuie omis faptul că în urma dezintegrării 
monarhiei habsburgice, Austria rămăsese atât fără grânarul din Ungaria, cât 
şi fără pieţele de desfacere balcanice, ceea ce, pe lângă solidaritatea etnică şi 
lingvistică cu spaţiul german, a contribuit din plin la apropierea ei de 
Germania, doar Tratatul de Versaillles fiind cel care interzicea realizarea 
Anschluss-ului94. 

Se putea astfel considera că politica urmărită încă din anul 1919 de 
Franţa, de a feri spaţiul dunărean de influenţa germană, a eşuat, în locul 
acesteia instaurându-se în sud-estul continentului european un echilibru 
precar între trei grupuri de puteri: Marea Britanie-Franţa, Germania-Italia şi 
Uniunea Sovietică95. Ascensiunea tot mai puternică a celui de-al Treilea Reich 
în cadrul relaţiilor internaţionale, dublată şi de o dezvoltare economică 
impetuoasă a acestuia, i-au dat de gândit şefului statului român, ceea ce l-a 
determinat, în final, să ia decizia de a amâna vizita oficială în Marea Britanie. 

În luarea acestei hotărâri, pe lângă schimbările neaşteptate ce au 
survenit în planul relaţiilor internaţionale, s-au adăugat şi complicaţiile de 
ordin intern din viaţa politică a României, ce au avut loc în primele luni ale 
anului 1938. Formarea unui guvern condus de Octavian Goga96, liderul unui 
partid ce întrunise mai puţin de zece procente în alegerile de la finalul anului 
1937, dar mai ales promovarea primelor legi cu caracter antisemit în 
România interbelică97, au contribuit şi ele din plin la amânarea vizitei regelui 

                                                 
93 Kissinger 2002, p. 271. 
94 Dreyfus et alii 2006, vol. 3, p. 2006. 
95 Hillgruber 1994, p. 52. 
96 Conform unui raport realizat de personalul diplomatic britanic de la Bucureşti, Octavian 
Goga era descris ca fiind unul din cei mai de seamă poeţi şi dramaturgi români, dar a cărui 
activitate politică nu era deloc una pe măsura meritelor sale de pe tărâm cultural. Astfel, era 
menţionat faptul că a fost membru al Partidului Naţional din Transilvania, pe care însă l-a 
părăsit în 1918 pentru a se alătura mareşalului Averescu, liderul Partidului Poporului. A fost 
ministru de Interne în anii 1926 şi 1927, dar activitatea sa în această funcţie a fost deosebit 
de criticată, după venirea liberalilor la putere existând zvonuri de punere a sa sub acuzare 
pentru corupţie financiară. Conform aceleiaşi descrieri, era însă un interlocutor atractiv şi 
amuzant, fiind însă detestat de naţional-ţărănişti care îl priveau ca pe un renegat. Cu toate 
acestea, rămânea un nume important atât pentru Transilvania, cât şi pentru viaţa politică 
românească (TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 21189/1937, f. 11-12. Raport 
anual despre personalităţile de frunte ale României, întocmit de personalul Legaţiei 
Britanice de la Bucureşti, trimis de Sir Reginald Hoare către Anthony Eden, şeful Foreign 
Office-ului, la 21 ianuarie 1937). 
97 Imediat după constituirea sa, guvernul prezidat de O. Goga a început să pună în practică 
programul Partidului Naţional Creştin, aşa cum fusese formulat în 1935, prin care se cerea 
luarea unor măsuri concrete pentru a evidenţia superioritatea elementului etnic românesc. 
Deşi guvernul nu a rezistat decât 44 de zile, acesta a reuşit să impună o serie de legi cu 
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Carol al II-lea în Anglia. Chiar dacă decizia finală a aparţinut suveranului 
român, funcţionarii Foreign Office-ului au atras atenţia printr-un 
memorandum că, datorită discriminării evreilor în România, existau şanse 
destul de mari ca el să se confrunte în Londra cu manifestaţii ostile, ceea ce 
ar fi contribuit la crearea unei situaţii destul de stânjenitoare98. 

Găzduită într-unul din cele mai elegante imobile ale ducelui de 
Westminster, în somptuosul palat de pe Grosvenor Square, în aristocraticul 
Mayfair, expoziţia de prezentare generală a României a fost organizată în trei 
secţiuni. Acestea, la rândul lor, erau compuse din mai multe săli, la care se 
adăuga o a patra secţiune ce cuprindea de fapt un birou de informare 
turistică şi o subsecţiune de prezentare generală a ţării99. 

În cadrul primei secţiuni a expoziţiei, în sala I, pe ai cărei pereţi erau 
aplicate tapiserii murale realizate de Dem. Demetrescu în stilul picturilor 
vechilor biserici, erau expuse materiale dedicate fundaţiilor regale. Fiecare 
suveran al României era înfăţişat lângă instituţia pe care o crease. Astfel, 
Carol I era reprezentat alături de Fundaţia Universitară „Carol I” din 
Bucureşti, Ferdinand I în apropierea Fundaţiei „Ferdinand I” din Iaşi, în 
timp ce imaginea lui Carol al II-lea era plasată lângă Fundaţia „Regelui Carol 
al II-lea pentru Artă şi Literatură”. Tot aici, pe rafturi special amenajate, 
erau expuse numeroase cărţi publicate sub auspiciile fundaţiilor regale mai 
sus amintite. 

A doua încăpere, ce aparţinea de aceeaşi primă secţiune, avea ca scop 
reliefarea rolului pe care îl avea Fundaţia Culturală „Principele Carol”, 
condusă de profesorul Dimitrie Gusti100, în acţiunea de ridicare a nivelului 

                                                                                                                        
caracter antisemit, chiar dacă unele au fost ulterior suspendate. Astfel, au fost concediaţi 
medicii şi avocaţii evrei din toate instituţiile publice, au fost numiţi comisari de românizare 
în întreprinderile care aparţineau minoritarilor, a fost interzis dreptul evreilor de a vinde 
alcool, precum şi cel de a deţine cârciumi la sate. La acestea se mai poate adăuga publicarea 
decretului-lege cu privire la revizuirea cetăţeniei, din 22 ianuarie 1938, care a avut 
consecinţe dezastruoase pentru evrei nu numai din punctul de vedere al statutului lor 
juridic, dar şi asupra tuturor aspectelor vieţii (locuinţe, autorizaţii pentru afaceri, dreptul de 
a practica anumite meserii). Anterior, prin Monitorul oficial publicat la 14 ianuarie, s-a interzis 
evreilor să angajeze servitoare şi bucătărese creştine sub vârsta de 40 de ani, întrucât, 
conform unei explicaţii oficiale, „evreii care folosesc în casele lor femei românce o fac 
pentru a le târî spre prostituţie” (Ancel 2001, vol. I, p. 71-74). 
98 TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 22445/1938, f. 179. Raport întocmit în 7 
iunie 1938, de către Mr Nichols, în legătură cu vizita regelui Carol al II-lea al României în 
Marea Britanie. 
99 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 2227/1938-1939, 
f. 108-109. 
100 Dimitrie Gusti s-a născut la 12 februarie 1880, la Iaşi. A studiat la Paris şi la Berlin, iar 
doctoratul l-a obţinut în Leipzig. A fost profesor de sociologie şi etică la universităţile din 
Iaşi şi Bucureşti. A fondat prima societate din România pentru studiul sociologiei, la Iaşi, pe 
care ulterior a transformat-o în Institutul Social Român. În anul 1934 a fost numit director 
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cultural din lumea satelor, atât prin crearea unor aşezăminte cu caracter 
educaţional, cât şi prin organizarea echipelor regale, care erau de fapt 
grupuri de tineri intelectuali a căror activitate cu caracter voluntar era pusă 
în beneficiul locuitorilor satelor. Patruzeci şi două de picturi, semnate de 
Elena Constante101, înfăţişau publicului etapele muncii depuse de aceşti 
tineri, din momentul în care fuseseră cooptaţi de către fundaţie şi până când 
sarcina lor era îndeplinită. După încetarea misiunii lor, sătenii erau lăsaţi sub 
directa îndrumare a centrului educaţional proaspăt înfiinţat. Pentru a se 
ilustra mai bine toate aceste aspecte, mai erau prezente şi numeroase 
publicaţii apărute sub egida fundaţiilor regale. 

Pentru a se arăta concepţia artistică a ţăranilor români, în a treia sală 
era reconstituit interiorul unei case ţărăneşti din zona Năsăudului, până în 
cele mai mici detalii, iar ca atmosfera creată să fie cât mai autentică, nicio 
piesă de mobilier nu fusese adăugată sau înlocuită, ba mai mult, fiind păstrat 
şi aranjamentul original. 

Secţiunea a doua găzduia exponate ale artei populare româneşti 
provenite de la Muzeul Etnografic din Cluj, precum şi de la Muzeul „Astrei” 
din Sibiu, în prima încăpere fiind costume aşa cum erau ele purtate în viaţa 
de zi cu zi de ţăranii din Banat, Muntenia, Moldova şi Ţara Haţegului. În a 
doua încăpere se afla o gamă variată de obiecte de ceramică, numeroase 
icoane pictate pe sticlă, precum şi diverse fotografii ce înfăţişau traiul zilnic 
al ţăranilor, la care se adăugau covoare şi carpete din Basarabia şi 
Maramureş. 

Secţiunea a treia, cuprinzând de fapt sala a cincea a expoziţiei, era 
dedicată în întregime organizaţiei nou create, Straja Ţării102, al cărei 

                                                                                                                        
al Fundaţiei Culturale Regale „Principele Carol”. A fost membru al mai multor societăţi 
sociologice internaţionale, dar şi director al revistelor Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială şi 
Sociologia românească. A îndeplinit funcţia de ministru al Instrucţiunii, Educaţiei, Cultelor şi 
Artelor în guvernele conduse de Alexandru Vaida-Voevod şi Iuliu Maniu (1932-1933). A 
fost membru al Academiei Române, D. Gusti fiind adeptul sociologiei critice şi al 
personalismului cultural în etică. A întreprins primele anchete sociologice în satele 
româneşti din Muntenia, Bucovina şi Ardeal. A scris o impresionantă operă în limbile 
română, germană şi franceză (Predescu 1999, p. 383-384). 
101 Elena Constante s-a născut la Bucureşti, în anul 1912. A urmat Liceul de Artă din oraşul 
natal, tot acolo absolvind şi Academia de Arte Frumoase. A continuat studiile la Paris, fiind 
preocupată în mod special de frescă şi de muzeografie. Activitatea sa a fost direcţionată în 
mod special către arta decorativă. A avut expoziţii la „Dalles”, în 1935 şi 1937 (ibidem, p. 
215). 
102 Straja Ţării a fost înfiinţată prin decretul-lege din 7 octombrie 1937, dar ideologia şi 
doctrina viitoarei organizaţii au fost puse în aplicare în mod experimental încă din toamna 
anului 1934, atunci când s-a creat un centru de iniţiere străjerească la Breaza, în Prahova. 
Regele Carol al II-lea era Comandantul Suprem al Străjeriei, fiind ajutat de un Consiliu 
Superior de Îndrumare, dar şi de către Comitetul Permanent. În această organizaţie era 
cuprins tineretul de ambele sexe, băieţii de la 7 la 18 ani fiind membri în Falanga Străjerilor, 
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comandant era însuşi regele Carol al II-lea. O dioramă de 18 m2 înfăţişa 
principalele activităţi ale străjerilor, alături de această reprezentare fiind şi 
extrase din diverse cuvântări ale suveranului român. O serie de texte 
explicau rolul mişcării proaspăt înfiinţate, iar diversele obiecte realizate de 
membrii acesteia nu făceau altceva decât să-i justifice existenţa. 

A patra secţiune şi ultima era compusă de fapt dintr-un birou de 
informaţii al expoziţiei organizate la Londra, precum şi de un loc în care era 
realizată o prezentare generală a ţării. O hartă în relief a României, 
numeroase diapozitive, fotografii şi pliante turistice căutau să ofere 
publicului cât mai multe informaţii despre o posibilă destinaţie turistică 
pentru vizitatorii străini103. 

Expoziţia era patronată de regele Carol al II-lea, existând totodată şi 
două comitete: unul de onoare104, alcătuit din cele mai înalte personalităţi 
engleze şi prezidat de contesa de Oxford şi Asquith, şi unul executiv105, 
preşedintă fiind B. Grigorcea, soţia ministrului plenipotenţiar român la 
Londra. Prin furnizarea de exponate, o serie de instituţii şi organizaţii şi-au 
adus contribuţia la acest eveniment organizat în capitala Marii Britanii, un 
rol important avându-l arhitecţii şi decoratorii106. 

                                                                                                                        
în vreme ce fetele de la 7 la 21 ani alcătuiau Falanga Străjerelor. Activitatea sa se afla în 
strânsă legătură cu biserica, unul din obiective fiind formarea copiilor ca buni creştini. 
Străjeria nu urmărea pregătirea militară a membrilor ei, dar căuta să-i deprindă cu viaţa 
ordonată, prin dezvoltarea „disciplinei minţii”, scopul final fiind acela de a se naşte un om 
nou - „omul eroic al României de mâine” (Enciclopedia 1938, vol. I, p. 482-489). 
103 Conform regulamentelor româneşti aflate atunci în vigoare, turiştii străini aveau obligaţia 
de a se prezenta la autorităţile poliţieneşti după cel mult şapte zile de şedere în România, 
prevedere ce făcea ca afluxul vizitatorilor să nu fie prea mare (ANRDANIC, fond Ministerul 
Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 2227/1938-1939, f. 126-127. Dare de seamă 
întocmită de Eftimie Murgu către Dimitrie Dimăncescu, cu ocazia organizării expoziţiei la 
Londra). 
104 Componenţa Comitetului de Onoare era următoarea: contesa de Oxford şi Asquith, 
ducesa de Norfolk, marchiza de Londonderry, contesa Fortescue, contesa de Eldon, 
contesa de Ossory, lady Somers, lady Graville şi doamnele Lyeli, Strutt şi Sitwell (ibidem, f. 
99). 
105 Comitetul executiv era alcătuit din: B. Grigorcea - preşedinte, Matila Costiescu Ghica - 
vicepreşedinte, Dimitrie Dimăncescu - director general al Presei şi Propagandei, Michaela 
Catargi - director adjunct al Presei şi Propagandei, D. Vlahide, H. H. Stahl - directori, 
Alexandru Bădăuţă - comisar al expoziţiei, Ella Davis, Eftimie Murgu - secretari (ibidem). 
106 Conform broşurii expoziţiei, ce a fost tipărită în Anglia, la acest eveniment au colaborat: 
Straja Ţării - organizaţia naţională pentru educaţia tinerilor din România, Fundaţia Culturală 
Regală „Principele Carol”, Uniunea Fundaţiilor Regale pentru Cultură şi Artă, Direcţia 
Presei şi a Propagandei de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Muzeul Etnografic 
al Ardealului Cluj, Muzeul Asociaţiei „Astra” din Sibiu, Uniunea Asociaţiilor Ţărăneşti de 
Industrie Casnică, Muzeul Liceelor Industriale şi Şcolilor Profesionale din România. 
Arhitecţi şi decoratori au fost: Victor Ion Popa, Alexandru Brătăşanu, Elena Constante, 
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Vernisajul a avut loc în ziua de 6 aprilie 1938, iar inaugurarea oficială 
în după-amiaza zilei următoare. Au participat, cum era de aşteptat, membrii 
Legaţiei Române din Londra, în frunte cu ministrul plenipotenţiar Vasile 
Grigorcea107, prim-secretarul de legaţie, Victor Stârcea, şi secretarul de 
legaţie, Brutus Coste, studenţii români care studiau în Anglia108, dar şi 
importante personalităţi britanice şi româneşti. Astfel, pot fi enumeraţi: 
feldmareşalul lord Milne, lordul Somers - comandantul cercetaşilor englezi, 
dr. Leslie Burghin - ministrul Telecomunicaţiilor, viceamiralul Reginald 
Henderson - al treilea lord al Amiralităţii, Sir Robert Vansittart109, Sir 
Roderich Jones - directorul Agenţiei Reuters, Seymour Hughes, Harold 
Nicolson, Peter Flow - director la British Museum, colonelul Lawson - 
editorul ziarului Daily Telegraph, John Walter - directorul ziarului The Times, 
Marcu Beza, prinţesele Martha Bibescu110 şi Anne-Marie Callimachi111. 

                                                                                                                        
Alexandru Mazilescu, Dem. Demetrescu, Jan Henderson, Corneliu Găluşcă şi G. Marcuzon 
(ibidem, f. 114). 
107 Vasile Grigorcea s-a născut în 9 iunie 1883, la Storojineţ, într-o familie boierească. A 
obţinut licenţa în drept. A fost deputat în Parlamentul României, iar din 7 noiembrie 1928 a 
fost ministru plenipotenţiar la Budapesta. A îndeplinit funcţia de secretar general în cadrul 
ministerului de Externe, iar din noiembrie 1936 a fost numit ministru plenipotenţiar la 
Londra (Predescu 1999, p. 376). 
108 În perioada interbelică, universităţile din Marea Britanie nu au constituit o destinaţie 
predilectă pentru tinerii studioşi din România, dar, cu toate acestea, se poate consemna un 
număr destul de important de studenţi români, cei mai mulţi fiind veniţi pentru specializări 
nu neapărat „literare” (Nastasă 2006, p. 317). 
109 Robert Gilbert Vansittart (of Denham). S-a născut în 25 iunie 1881, la Farnham, Surrey, 
în Anglia. A studiat la Eton, pentru ca mai apoi să se pregătească pentru serviciul 
diplomatic. A fost primul secretar al Conferinţei de Pace de la Paris din anii 1919-1920, 
pentru ca în intervalul 1920-1924 să fie principalul secretar privat al lordului Curzon. A 
fost, de asemenea, secretar privat al prim-miniştrilor din perioada 1928-1930. În calitatea de 
subsecretar de stat la Foreign Office, a prevenit guvernul britanic în legătură cu creşterea 
puterii militare a Germaniei, insistând asupra necesităţii reînarmării Angliei. Vansittart a 
formulat o doctrină germanofobă, cunoscută sub numele de vansittartism, conform căreia 
Germania trebuia ţinută în permanenţă dezarmată pentru ca Marea Britanie să fie asigurată 
în faţa unei viitoare agresiuni. Premierul Neville Chamberlain l-a considerat o piedică în 
calea eforturilor de a ajunge la o înţelegere cu Hitler. În timpul crizei cehoslovace i s-a dat 
un post fără mare importanţă, el fiind consultant diplomatic al guvernului. S-a retras în 
1941, an în care a fost ridicat la rangul de pair. A scris romane, poezii şi piese de teatru. A 
murit la 14 februarie 1957, la Buckinghamshire (Encyclopædia Britannica 1994, vol. 12, p. 
266). 
110 Martha Bibescu era fiica fostului ministru al Afacerilor Străine, Ion N. Lahovary. S-a 
născut în 28 ianuarie 1890, la Bucureşti, dar copilăria şi-a petrecut-o în Franţa. La vârsta de 
17 ani s-a măritat cu prinţul George Valentin Bibescu, având cu acesta o fiică, căsătorită la 
rândul ei cu prinţul Ghica Comăneşti. A fost o scriitoare de succes, meritele sale fiind 
recunoscute pe plan internaţional, principalele sale lucrări fiind Izvor, un studiu al vieţii 
ţăranilor români, Le Perroquet vert, care abordează în mare parte aspecte legate de istoria 
proprii sale familii, ceea ce i-a cauzat multe neplăceri, dar şi Catherine Paris, o apologie 
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Conform unei dări de seamă ce a fost întocmită în primele zile ale 
expoziţiei, cu toate că era în preajma sărbătorilor de Paşte, numărul mediu al 
vizitatorilor pe zi a fost între 75 şi 120, cei mai mulţi dintre aceştia fiind 
profesori, preoţi, studenţi şi studente din diferite universităţi engleze, 
rezultând în final un public select şi amator de artă112. Puţini aveau însă 
noţiuni precise despre România, adeverindu-se astfel încă o dată că 
Occidentul ştia la acea vreme foarte puţin despre Europa Răsăriteană, 
atitudinea sa faţă de popoarele din această regiune fiind una de ignorare 
binevoitoare113. În plus, datorită insularităţii lor, britanicii îşi formaseră un 
mod propriu de a vedea realităţile în care nu se făcea distincţie între 
noţiunile de „aproape” şi „departe”, punctul de vedere exprimat de Peter 
Calvocoressi fiind edificator în acest sens: 

„Geografii pot vorbi despre « Orientul Îndepărtat » şi măsura distanţa până 
în India în mii de kilometri, dar pentru un englez Delhi şi Singapore şi Hong 
Kong nu erau mai departe din punct de vedere psihologic decât Calais; 
acestea le erau adesea mai familiare şi erau, cu siguranţă, « mai britanice »”114. 

Un oaspete de seamă a fost, fără îndoială, regina-mamă Mary a 
Angliei115, care, conform comandantului militar de la Marlborough House, în 

                                                                                                                        
pentru simpatiile sale neconfirmate faţă de Germania în timpul Primului Război Mondial. 
Avea numeroase relaţii la curţile regale din Europa, dar şi printre oamenii politici influenţi 
ai vremii, având un rol important în diplomaţia secretă a României din perioada interbelică. 
A lucrat chiar şi pentru Serviciul Secret de Informaţii condus de Mihail Moruzov. Stătea 
doar câteva luni pe an în România, iar în această perioadă primea numeroşi înalţi oaspeţi 
români şi străini la palatele sale din Mogoşoaia şi Posada. Era cunoscută şi în societatea 
engleză, printre cunoştinţele sale putând fi enumeraţi Ramsay MacDonald, lordul 
D’Abernon şi Sir Philip Sassoon. După 23 august 1944 s-a stabilit în Franţa, unde a şi murit 
în 1973 (TNA, fond Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 21189/1937, p. 7. Raportul anual 
din 1937, întocmit de Sir Reginald Hoare, ministrul plenipotenţiar britanic la Bucureşti, 
către Anthony Eden, şeful Foreign Office-ului, în care sunt descrise principalele personalităţi 
din România; Pelin 2002, p. 38). 
111 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 2227/1938-
1939, f. 75. 
112 Ibidem. 
113 Tismăneanu 1997, p. 32. 
114 Calvocoressi 2000, p. 223. 
115 Mary of Teck s-a născut în 26 mai 1867, la Kesington Palace, în Londra. A fost regina 
consoartă a regelui George al V-lea şi, totodată, mama regilor Edward al VIII-lea şi George 
al VI-lea. Numele său complet era Victoria Mary Augusta Louise Olga Pauline Claudine 
Agnes. Mary a fost singură fiică a lui Prinz von Teck (ducele Herzog), care era membru al 
Casei Regale de la Würtemberg. A fost, de asemenea, strănepoată a regelui George al III-
lea. În 1891 s-a logodit cu ducele de Clarence, fiul mai mare al viitorului rege Edward al 
VII-lea, pe atunci încă Prince of Wales. Ducele a murit însă cu câteva săptămâni înainte ca 
nunta să aibă loc, iar Mary s-a căsătorit cu fratele mai mic al fostului ei logodnic, George, 
cel care va deveni rege din 1910. Inteligenţa sa, bunul simţ şi gustul pentru artă au făcut să 
fie o regină desăvârşită. Preocuparea sa pentru binele soldaţilor în timpul celor două 
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ziua de 11 mai, a efectuat o vizită la expoziţia românească organizată în 
palatul de pe Grosvenor Square, surprinzându-i oarecum pe organizatorii 
acesteia. Cu toate acestea, întreg personalul se afla la posturi, iar câţiva 
membri ai Legaţiei Române au fost chemaţi în grabă pentru a întâmpina 
distinsul oaspete116. Explicaţiile în engleză au fost date de soţia secretarului I. 
Murgu, iar în franceză de Dan Teofil, ultimul având rolul de a prezenta arta 
ţărănească pe toată durata expoziţiei. Regina a vizitat toate sălile, a examinat 
cu atenţie exponatele, de multe ori a cerut detalii suplimentare, uneori a 
realizat comentarii interesante - cum ar fi cel legat de asemănarea existentă 
între velinţele româneşti şi ţesăturile scoţiene, iar la final, fără a fi solicitată, a 
semnat în Cartea de Aur a expoziţiei117. Nu a fost singurul membru al Casei 
Regale care a fost interesat de acţiunea culturală a guvernului român în 
Londra, întrucât principesa Marie Louise a făcut o vizită în ziua de 16 mai, 
fiind apoi urmată de principesele Margaret-Rose şi Elizabeth, ultima dintre 
ele, aşa cum se ştie, fiind actuala regină a Marii Britanii118. În legătură cu 
expoziţia, se poate afirma faptul că a fost vizitată de mai toate personalităţile 
de seamă engleze şi că, prin nenumăratele festivităţi, ceaiuri119 şi conferinţe 
ce au avut loc, s-au adunat în sălile ei mai toţi demnitarii, scriitorii şi ziariştii 
din Anglia de a căror opinie favorabilă România avea atât de multă nevoie. 
Dintre toate manifestările organizate se pot da ca exemple recepţia din 18 
mai, la care au fost prezente peste 200 de personalităţi britanice, conferinţa 
ţinută de profesorul John Peel, care, cu umorul caracteristic anglo-saxonilor, 
a avut un succes desăvârşit în rândul publicului, precum şi recepţia oferită în 
onoarea Corpului Diplomatic Străin de la Londra ce a avut loc în ziua de 23 

                                                                                                                        
războaie mondiale i-a atras popularitatea în rândul tuturor claselor sociale din Marea 
Britanie. A murit la Londra, în 24 martie 1953 (Encyclopædia Britannica 1994, vol. 7, p. 902). 
116 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 2227/1938-
1939, f. 122. 
117 Ibidem, f. 123. 
118 Ibidem, f. 142-143. 
119 Obiceiul de a bea ceai îşi are originea în Orient, dar a fost repede adoptat şi de către 
englezi, devenind băutura naţională a locuitorilor insulelor britanice. Edgard Thomé, un 
tânăr francez ce a locuit în Anglia în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, menţiona 
că o ceaşcă de ceai reprezintă începutul şi sfârşitul tuturor lucrurilor englezeşti (Thomé 
1986, p. 283). George Mikes, un englez cu ascendenţă maghiară, într-o lucrare care l-a făcut 
celebru, a surprins cu o fină ironie acest obicei al insularilor: „Dacă sunteţi invitat într-o 
familie engleză, la cinci dimineaţa primiţi o ceaşcă de ceai. [...] Apoi primiţi ceai la micul 
dejun; apoi la unsprezece dimineaţa; apoi după prânz; apoi primiţi ceai la vremea ceaiului; 
apoi după cină; şi iar la unsprezece noaptea. Nu trebuie să refuzaţi alte ceşti de ceai în 
următoarele cazuri: dacă e cald afară; dacă e rece; dacă sunteţi obosit; dacă i se pare cuiva că 
sunteţi obosit; dacă sunteţi nervos; dacă sunteţi binedispus; dacă ieşiţi; dacă sunteţi plecat; 
dacă tocmai v-aţi întors acasă; dacă aveţi chef de aşa ceva; dacă n-aveţi chef; dacă n-aţi băut 
ceai de ceva vreme; dacă tocmai aţi băut o ceaşcă” (Mikes 2005, p. 28-29). 
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mai şi la care au participat numeroşi reprezentanţi diplomatici acreditaţi în 
capitala Marii Britanii120. 

Chiar înainte de a fi inaugurată, expoziţia a stârnit un mare interes 
printre jurnaliştii britanici, reprezentanţii marilor ziare solicitând 
organizatorilor permisiunea de a o vizita. De un interes foarte mare s-au 
bucurat sălile dedicate organizaţiei Straja Ţării şi Fundaţiei Culturale 
„Principele Carol”, datorită modului în care acestea îşi propuneau ridicarea 
culturală a satelor româneşti. Conform unei telegrame ce a fost trimisă la 
Bucureşti, biroul de presă al expoziţiei era asaltat de cereri de informări 
precise despre posibilităţile de vizitare, despre nivelul de trai, precum şi 
despre confortul pe care l-ar putea găsi un eventual turist în România, deşi, 
aşa cum se ştie, legislaţia românească nu era deloc favorabilă şederii 
vizitatorilor străini pentru o perioadă mai lungă de timp121. 

Un articol apărut în publicaţia Great Britain a prezentat expoziţia în 
termeni elogioşi, relevând totodată faptul că organizarea acestui eveniment 
în Londra a coincis cu inaugurarea unui jurnal de ştiri în limba engleză la 
postul de radio din România, difuzat de patru ori pe săptămână, ceea ce, în 
opinia semnatarului articolului, nu făcea altceva decât să contribuie la 
îmbunătăţirea relaţiilor dintre cele două ţări122. Acţiunile de ordin cultural 
aveau astfel şi o finalitate politică, întrucât, o cunoaştere reciprocă cât mai 
bună între cele două popoare avea ca rezultat firesc o mai strânsă colaborare 
şi la acest nivel. 

Prestigiosul ziar The Times123 a publicat un articol ce se întindea pe o 
jumătate de coloană, în care cititorilor englezi le erau date informaţii 

                                                 
120 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 2227/1938-
1939, f. 30-33, 133-135, 137-139. 
121 Ibidem, f. 46. 
122 Ibidem, f. 89. 
123 Cotidian publicat în Londra, fiind unul din cele mai vechi şi mai influente ziare din 
Marea Britanie. A fost fondat de John Walter, în 1 ianuarie 1785, fiind iniţial tipărit sub 
numele The Daily Universal Register. Trei ani mai târziu a primit numele pe care îl are şi astăzi, 
The Times, aici fiind publicate ştiri cu caracter comercial, anunţuri, precum şi diferite bârfe. 
În anul 1803, ziarul a fost preluat de fiul fondatorului său, numărul paginilor crescând de la 
4 la 12, pentru ca în 1848 conducerea publicaţiei să fie înmânată nepotului celui care îl 
înfiinţase. Încă din a doua jumătate a secolului XIX, The Times a căpătat o binemeritată 
reputaţie, tirajul său crescând de la 5 000 de exemplare în 1815, la 40 000 în 1850. 
Cotidianul a menţinut de-a lungul timpului standarde riguroase de scriere, precum şi un 
înalt grad de acurateţe a exprimării. A fost primul ziar din lume care a angajat un 
corespondent pe front, acest lucru întâmplându-se în timpul războiului din Crimeea (1853-
1856). Reputaţia sa a scăzut în perioada cuprinsă de sfârşitul secolului XIX şi mijlocul 
secolului XX, dar prin venirea ca editor a lui Sir William Halley, The Times a redevenit o 
mare publicaţie. În anul 1981, Rupert Murdoch, magnatul australian al presei, a cumpărat 
atât The Times, cât şi suplimentul său săptămânal, The Sunday Times. Este recunoscut de 
foarte mult timp ca fiind unul din cele mai prestigioase ziare din lume, iar împreună cu The 
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detaliate despre expoziţie, aceasta fiind caracterizată ca fiind very interesting. 
Prin prisma obiectelor expuse, gustul artistic al ţăranilor români a fost 
apreciat de către autorul articolului, considerându-se că aceştia erau foarte 
talentaţi în realizarea diverselor obiecte textile, în confecţionarea ceramicii, 
dar şi în prelucrarea lemnului, dovadă fiind gama variată de motive utilizate, 
dar şi bogăţia şi armonia culorilor124. De asemenea, nu au fost omise 
eforturile depuse de regele Carol al II-lea pentru cultura şi educarea 
poporului său, cotidianul britanic precizând totodată că acest eveniment 
cultural şi artistic din Londra trebuia să coincidă cu o vizită oficială a 
suveranului român în Marea Britanie. Apariţia articolului în The Times a fost 
remarcată şi de personalul Legaţiei Române din capitala Angliei, membrii 
acesteia grăbindu-se să trimită o telegramă la Bucureşti, prin care comunicau 
succesul înregistrat. Astfel, se afirma cu multă satisfacţie că „Times face 
aprecieri fără de rezervă, care, dat fiind prestigiul ziarului, este tot ce poate fi 
mai măgulitor pentru noi”125. 

Birmingham Post, un alt cotidian din Marea Britanie, a acordat multă 
atenţie iniţiativei culturale a guvernului român, fiind publicate în paginile 
sale mai multe articole despre acest eveniment ce a avut loc în Londra, în 
primăvara anului 1938. Chiar în ziua inaugurării oficiale, sub un titlu 
sugestiv, The Discovery of Roumania, din paginile lui se putea afla că expoziţia a 
fost cel mai convingător tip de propagandă pe care o ţară îl poate face, 
întrucât s-a oferit publicului o imagine reală, fără laude inutile, dar şi fără 
scopuri politice126. Conform aceluiaşi ziar, expoziţia a constituit o revelaţie 
pentru vizitatori, prin care termenul Roumania a fost transformat efectiv 
dintr-o expresie geografică şi politică într-o ţară plină de viaţă ce chema să 
fie explorată mai departe127. Mai mult decât atât, arta ţăranilor români era 
prezentată ca o posibilă sursă de studiu pentru etnologi şi arheologi, 
întrucât, încă de la o primă vedere, exponatele româneşti aminteau de 
ceramica pictată a înfloritoarelor culturi ce au existat în tot cuprinsul 
spaţiului eurasiatic al mileniul II înaintea erei creştine128. 

Tonul elogios utilizat de cele două publicaţii mai sus menţionate a fost 
prezent şi în alte cotidiene britanice, cum ar fi: The Daily Mail, Manchester 
Guardian, Liverpool Daily Post sau Yorkshire Post. Din rândurile publicate în 

                                                                                                                        
Guardian şi The Daily Telegraph alcătuiesc aşa-numitul big-three al Marii Britanii în domeniul 
presei (Encyclopædia Britannica 1994, vol. 11, p. 780-781). 
124 The Times, din 12 aprilie 1938. 
125 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 2227/1938-
1939, f. 50-51. Telegramă trimisă de la Legaţia României din Londra către Ministerul 
Afacerilor Străine din Bucureşti, în 12 aprilie 1938. 
126 Birmingham Post, din 7 aprilie 1938. 
127 Ibidem. 
128 Ibidem. 
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paginile lor a reieşit în mod clar că expoziţia a constituit o surpriză plăcută 
pentru publicul londonez, cuvintele utilizate de autorii articolelor fiind 
edificatoare. A fascinating Rumanian exhibition, most tastefully arranged sau pottery 
is perfect in shape and decoration reprezintă doar câteva exemple de exprimări 
utilizate de ziariştii englezi129. 

Alexandru Bădăuţă, într-un raport de informare ce se întindea pe mai 
multe pagini, a remarcat şi el punctul de vedere oarecum atipic al presei 
britanice faţă de expoziţia de prezentare generală a României, deoarece, aşa 
cum sublinia organizatorul român, de obicei, în astfel de împrejurări era 
utilizat un ton reţinut şi un adjectiv calculat130. Atitudinea admirativă a 
publicului nu scapă nici ea acestei descrieri trimise la Bucureşti, aspectul 
fiind cu atât mai demn de luat în seamă cu cât, aşa cum este binecunoscut, 
englezii nu au obiceiul de a se exterioriza prea mult131, „admirând mai mult 
cerebral, fără efuziuni sgomotoase, controlându-şi atent preţuirile şi dând 
cuvântului rostit o valoare exactă”132. 

Cele mai multe exponate proveneau de la Muzeul Etnografic al 
Ardealului din Cluj şi de la Muzeul „Astrei” din Sibiu133, doar din primul loc 

                                                 
129 The Daily Mail, din 7 aprilie 1938; Liverpool Daily Post, din 7 aprilie 1938; Manchester 
Guardian, din 7 aprilie 1938; Yorkshire Post, din 7 aprilie 1938. 
130 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 2227/1938-
1939, f. 148-149. Raport întocmit de către Alexandru Bădăuţă către Ministerul Afacerilor 
Străine din Bucureşti. 
131 Umorul fin al lui George Mikes scoate în evidenţă acest mod de a fi al englezilor, total 
diferit de al celorlalte popoare ale Europei. Zgârcenia cuvintelor, dar şi eufemismul 
insularilor sunt reliefate de scriitorul englez de origine maghiară printr-o descriere comică: 
„Dacă un tânăr de pe Continent vrea să-şi declare dragostea pentru o fată, îngenunchează, îi 
spune că e cea mai dulce, cea mai fermecătoare şi încântătoare persoană din lume, că are un 
nu ştiu ce, ceva deosebit şi specific, pe care îl mai au doar câteva sute de mii de femei, şi că 
nu mai poate trăi un minut fără ea. Adesea, ca să dea un pic mai multă emfază afirmaţiei, se 
împuşcă pe loc. Aceasta e o declaraţie de dragoste normală, obişnuită în ţările continentale 
mai temperamentale. În Anglia, băiatul o bate pe iubita lui pe spate şi-i spune încetişor: „N-
am nimic împotriva ta, ştii”. Dacă e îndrăgostit lulea, poate să adauge: „De fapt, chiar îmi 
eşti dragă” (Mikes 2005, p. 26). 
132 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 2227/1938-
1939, f. 148-149. Raport întocmit de către Alexandru Bădăuţă către Ministerul Afacerilor 
Străine din Bucureşti. 
133 Ideea înfiinţării unui muzeu al „Astrei” a apărut încă din a doua jumătate a secolului 
XIX, dar ea s-a concretizat abia în 1905, atunci când în cadrul marilor serbări din august s-a 
inaugurat clădirea care adăpostea circa 9 000 de exponate. Trei ani mai târziu, în urma unei 
hotărâri a Adunării Generale a „Astrei”, a fost angajat un custode, acesta fiind Octavian C. 
Tăslăuanu. Extinderea colecţiilor muzeului s-a realizat în anii următori, îndeosebi prin 
achiziţii, existând însă totodată şi donaţii destul de semnificative. Spre deosebire de Muzeul 
Brukenthal din Sibiu, care a devenit cu timpul un muzeu al saşilor, cel al „Astrei”, din 
acelaşi oraş, a fost conceput ca un muzeu naţional al românilor din Transilvania, ce reflecta 
o civilizaţie rurală, susţinut de un neam cu disponibilităţi financiare modeste. Ca o 
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împrumutându-se peste 500 de obiecte şi vitrine, cu o valoare ce a fost 
estimată la peste o jumătate de milion de lei134. Şi-au adus însă contribuţia şi 
unele instituţii din Vechiul Regat, un exemplu fiind Muzeul Satului din 
Bucureşti. Pe lângă obiectele de expoziţie trimise din România, a căror 
greutate totală era de aproape 15 tone135, o altă parte a fost adusă de la Paris, 
unde, nu cu mult timp în urmă, se organizase o acţiune similară celei de la 
Londra. În concepţia organizatorilor, preponderenţa colecţiilor ardelene a 
avut scopul de „a dovedi nu numai superioritatea noastră numerică, dar şi 
calităţile excepţionale ale elementului românesc din Ardeal, prezentat atât de 
des de către străini, ca fiind inferior celui maghiar şi săsesc”136. 

Se căuta astfel să fie contracarată influenţa propagandei culturale a 
altor ţări în rândul opiniei publice engleze, fiind vizat de fapt un singur stat, 
care era, fără îndoială, Ungaria. Au fost trimise piesele cele mai 
reprezentative şi mai distincte ale artei populare româneşti, cum ar fi icoane 
pe sticlă, cusături, ţesături şi ceramică din Maramureş şi din Ţara Haţegului, 
evitându-se „trimiterea pieselor de origine dubioasă şi de obiceiu ungaro-
săsească din Ardeal. Au fost alese numai piese cu adevărat româneşti şi din 
cele mai caracteristice”137. 

Organizată într-un moment destul de tensionat din punctul de vedere 
al relaţiilor internaţionale, întrucât Germania începea să nesocotească în 
mod făţiş prevederile Tratatului de la Versailles, dar şi într-o etapă de 
schimbări semnificative ale regimului politic din România, expoziţia de la 
Londra a înregistrat un real succes în rândul vizitatorilor englezi, una din 
dovezile acestei reuşite fiind faptul că s-a propus chiar organizarea unei săli 
permanente la British Museum138, dedicată în exclusivitate artei populare 

                                                                                                                        
consecinţă a acestei stări de fapt, muzeul a avut iniţial un caracter etnografic. La începutul 
anului 1931 s-au inventariat 11 519 piese istorice, numismatice, arheologice şi de artă, la 
care trebuiau adăugate colecţiile de ştiinţe naturale. Ca dimensiune, în toată perioada 
interbelică, Muzeul „Astrei” s-a situat pe poziţia a treia în cadrul instituţiilor de acest gen 
din Transilvania, fiind devansat doar de Muzeul Naţional al Transilvaniei din Cluj şi de 
Muzeul Brukenthal din Sibiu (Moga 2003, p. 422-428). 
134 România nouă, din 19 aprilie 1938. 
135 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 2227/1938-
1939, f. 8-9. 
136 România nouă, din 19 aprilie 1938. 
137 Ibidem. 
138 British Museum este situat în cartierul Bloomsbury din Londra, în cadrul său existând cea 
mai mare colecţie de piese arheologice şi etnografice din Marea Britanie. Este cel mai vechi 
muzeu din lume, fiind fondat în anul 1753, atunci când operele de artă şi cărţile ce 
aparţineau lui Sir Hans Sloane au fost achiziţionate de către guvern. Patru ani mai târziu, 
regele George al II-lea a donat Biblioteca Regală. În decursul timpului, colecţia s-a 
îmbogăţit cu noi achiziţii şi donaţii, ea conţinând astăzi valori din toată lumea. Muzeul şi 
biblioteca au fost organizate pe baza unei legi a parlamentului, din 1759, în acelaşi an fiind 
permis şi accesul publicului. Iniţial, Montagu House a fost clădirea care a găzduit British 
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româneşti139. Se dovedea astfel încă o dată că prin cultură se pot atinge şi 
scopuri politice, deoarece relaţiile bilaterale anglo-române au cunoscut o 
semnificativă îmbunătăţire în primăvara anului 1938, în ciuda faptului că în 
România se instaurase un regim dictatorial de esenţă slabă, care, în plus, mai 
avea şi un caracter antisemit. 

 
 

Abrevieri bibliografice 
 
 

Ancel 2001  - Jean Ancel, Contribuţii la istoria României. Problema evreiască, 
vol. I-II, partea întâi (1933-1944), Bucureşti, 2001. 

Anghelescu Irimia 1999  - Mihaela Anghelescu Irimia, Dicţionarul universului britanic, 
Bucureşti, 1999. 

ANRDANIC  - Arhivele Naţionale ale României. Direcţia Arhivele 
Naţionale Istorice Centrale. 

Bolitho 1939  - Hector Bolitho, Roumania under King Carol, Londra, 1939. 
Botez 1945  - I. Botez, Aspecte din civilizaţia engleză, Bucureşti, 1945. 
Calvocoressi 2000  - Peter Calvocoressi, Politica mondială după 1945, Bucureşti, 

2000. 
Carol II 1995  - Carol II, Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice, vol. I (1904-

1939), ediţie de Marcel-Dumitru Ciucă şi Narcis Dorin Ion, 
Bucureşti, 1995. 

Deletant 2005  - Dennis Deletant, Good Wine Needs a Bush: The British Council 
and Romania, 1937 to 1990, în Dennis Deletant (ed.), In and Out 
of Focus: Romania and Britain. Relations and Perspectives from 1930 
to the Present, Bucureşti, 2005, p. 13-42. 

Deletant 2011  - Dennis Deletant, Researching MI6 and Romania, 1940-49, în 
SEER, 89, October 2011, 4, p. 662-689. 

Dreyfus et alii 2006  - F.-G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza, Larousse. 
Istoria universală, vol. 1-3, Bucureşti, 2006. 

Encyclopædia Britannica 1994 - The New Encyclopædia Britannica, vol. 1-32, Chicago, Auckland, 
Londra etc., 1994. 

                                                                                                                        
Museum. Actuala clădire a fost proiectată în stil neoclasic de către Sir Robert Smirke, 
lucrările de construcţie având loc în perioada 1823-1852. Vizitatorii pot admira uriaşe 
colecţii şi opere de artă din Grecia antică, Roma, Egipt, Asiro-Babilonia, China, Japonia, 
dar şi cele ce aparţin timpurilor preistorice şi Evului Mediu englez. Între numeroasele piese 
cu o valoare inestimabilă pot fi enumerate Rosseta Stone (piatra Rosseta), pe seama căreia a 
fost descifrat alfabetul egiptean, celebrele basoreliefuri de marmură dislocate din 
Parthenonul de la Atena, porţile zeiţei Iştar, dar şi o impresionantă colecţie de mumii şi 
sarcofage egiptene. Astăzi, colecţiile etnografice sunt expuse la Museum of Mankind, în altă 
parte a Londrei. În anul 1973, biblioteca ce aparţinea de British Museum a fost unită cu alte 
importante colecţii de carte pentru a fi creată British Library. În mod frecvent, în cadrul 
muzeului se organizează expoziţii temporare ce pun în valoare arta diverselor culturi. 
Vizitarea expoziţiei permanente se face fără a se plăti vreo sumă de bani pentru intrare, 
muzeul fiind susţinut din fonduri guvernamentale (Encyclopædia Britannica 1994, vol. 2, p. 
531; Anghelescu Irimia 1999, p. 151-152; Leapman 2000, p. 126-129). 
139 Curentul, din 9 aprilie 1938. 



Marea Britanie şi România (1936-1941) 

255 

Enciclopedia 1938  - Enciclopedia României, vol. I-III, Bucureşti, 1938. 
Godin 1998  - André Godin, Une passion roumaine. Histoire de l’Institut français 

de hautes études en Roumanie (1924-1948), Paris, 1998. 
Hillgruber 1994  - Andreas Hillgruber, Hitler, regele Carol şi mareşalul Antonescu. 

Relaţiile germano-române (1938-1944), Bucureşti, 1994. 
Iorga 1928  - N. Iorga, Patru conferinţe despre istoria Angliei la Societatea Anglo-

Română, Bucureşti, 1928. 
Irimia 2005  - Mihaela Irimia, English Studies at the University of Bucharest since 

the Foundation of the English Department in 1936, în Dennis 
Deletant (ed.), In and Out of Focus: Romania and Britain. Relations 
and Perspectives from 1930 to the Present, Bucureşti, 2005, p. 43-
48. 

Kissinger 2002  - Henry Kissinger, Diplomaţia, Bucureşti, 2002. 
Lascu 2000  - Gheorghe Lascu, Imaginea Franţei la românii din Transilvania 

înainte de 1918, Cluj-Napoca, 2000. 
Leapman 2000  - Michael Leapman, Londra, Bucureşti, 2000. 
Mikes 2005  - George Mikes, Cum să fii englez, Bucureşti, 2005. 
Moga 2003  - Valer Moga, „Astra” şi societatea 1918-1930, Cluj-Napoca, 

2003.  
Nastasă 2006  - Lucian Nastasă, Itinerarii spre lumea savantă. Tineri din spaţiul 

românesc la studii în străinătate (1864-1944), Cluj-Napoca, 2006. 
Oxbury 1985  - Harold Oxbury, Great Britons: Twentieth Century Lives, Oxford, 

New York, 1985. 
Pelin 2002  - Mihai Pelin, Opisul emigraţiei politice. Destine în 1222 de fişe 

alcătuite pe baza dosarelor din arhivele Securităţii, Bucureşti, 2002, 
p. 38. 

Petrescu 1938  - Nicolae Petrescu, Anglia. Societatea. Statul. Civilizaţia, 
Bucureşti, 1938. 

Politics 1936  - Politics and Political Parties in Roumania: With 20 Photographs and 
a Genealogical Tree, Londra, 1936. 

Porter 2008  - Ivor Porter, Operaţiunea „Autonomous” în România pe vreme de 
război, Bucureşti, 2008. 

Predescu 1999  - Lucian Predescu, Enciclopedia României. Cugetarea. Material 
românesc. Oameni şi înfăptuiri. Ediţie anastatică, Bucureşti, 1999. 

Prisăcaru 1992-1993  - Ghiorghi Prisăcaru, Les relations inter-académiques franco-
roumaines. Un regard historique, în E XXI, 1-2, 1992-1993, p. 40-
49. 

Seişanu 1987  - Romulus Seişanu, Rumania, Miami, 1987. 
Sitwell 2011  - Sir Sacheverell Sitwell, Călătorie în România, Bucureşti, 2011. 
Stan 2006  - Ana-Maria Stan, Relaţiile franco-române în timpul regimului de la 

Vichy 1940-1944, Cluj-Napoca, 2006. 
Taylor 1999  - A. J. P. Taylor, Originile celui de-al Doilea Război Mondial, Iaşi, 

1999. 
The Foreign Office List 1937  - The Foreign Office List and Diplomatic and Consular Year Book for 

1937, Londra, 1937. 
Thomé 1986  - Edgard Thomé, Misiune specială 1940-1945. Epopeea unui 

paraşutist în Franţa ocupată, Bucureşti, 1986. 
Tismăneanu 1997  - Vladimir Tismăneanu, Reinventarea politicului. Europa 

Răsăriteană de la Stalin la Havel, Iaşi, 1997. 



Sorin Arhire 

256 

Titulescu 1994  - Nicolae Titulescu, Politica externă a României (1937), 
Bucureşti, 1994. 

TNA  - The National Archives, Richmond, Kew, UK. 
Vaïsse 2008  - Maurice Vaïsse (coord.), Dicţionar de relaţii internaţionale. Secolul 

XX, Iaşi, 2008. 
Waldeck 2006  - R. G. Waldeck, Athénée Palace, Bucureşti, 2006. 
 
 



 

257 

 
 

MAREA BRITANIE REFLECTATĂ ÎN PRESA ROMÂNEASCĂ  
 
 

Bătălia Angliei reflectată în presa românească a vremii (iunie - 
decembrie 1940) 
 

„Întrucât Anglia, în ciuda situaţiei sale militare fără speranţă, nu dă 
niciun semn de ajungere la o înţelegere, am decis să pregătesc şi, dacă 
este necesar, să pun în aplicare o operaţiune de debarcare împotriva 
acesteia. Scopul acţiunii este de a lichida Anglia ca bază de unde se 
poate continua războiul împotriva Germaniei, iar dacă va fi nevoie, să 
fie ocupată în întregime”. 

Adolf Hitler1 

 
Chiar dacă starea oficială de război a fost instituită între Marea 

Britanie şi Germania încă din ziua de 3 septembrie 1939, dată la care 
britanicii şi francezii au declarat război celui de-al Treilea Reich datorită 
agresiunii sale împotriva Poloniei, cele două ţări au trecut prin faza 
războiului ciudat2, pentru ca, ulterior, să lupte una împotriva celeilalte de-
abia în mai-iunie 1940, atunci când Corpul Expediţionar Britanic3 a 
participat la încercarea trupelor franceze de a stăvili agresiunea germană. 
Excluzând această confruntare terestră de pe teritoriul francez, se poate 
afirma că, între britanici şi germani, o stare autentică de război a fost 

                                                 
1 Directiva Führer-ului, din 16 iulie 1940. Apud German Invasion 2007, p. 7. 
2 Sintagma din limba engleză The Twilight War, tradusă în română cu „războiul ciudat” sau 
„falsul război”, a fost inventată de presa americană, pentru ca ulterior să fie adoptată rapid 
pe ambele ţărmuri ale Atlanticului. Jurnaliştii americani voiau să sugereze lipsa de 
autenticitate a războiului, întrucât între forţele franco-britanice şi cele germane nu existase 
nicio bătălie majoră. Au fost emise diverse explicaţii pentru această acalmie de pe viitorul 
Front de Vest. Una dintre ele a fost aceea că Marea Britanie şi Franţa, în ciuda declaraţiilor 
lor de război împotriva Germaniei, nu îşi luaseră în serios intenţiile de a se angaja în luptă. 
Conform unei alte variante, cele două ţări dădeau dovadă de viclenie, deoarece Înaltul 
Comandament Aliat în mod deliberat adoptase un proiect de strategie defensivă, cu scopul 
de a-i atrage pe germani în cursă. După căderea Franţei, în vara anului 1940, nemţii au 
publicat unele dosare ale Înaltului Comandament Francez, din care a reieşit că Aliaţii îşi 
petrecuseră iarna realizând tot felul de proiecte nerealiste de ofensivă împotriva Germaniei 
(Liddell Hart f.a., vol. I, p. 50-51). 
3 British Expeditionary Force (BEF), în original. În istoria Marii Britanii, sub acest nume sunt 
desemnate trupele trimise peste mări, în alte locuri decât India, Egipt sau alte teritorii care 
aparţineau de Anglia. În ambele războaie mondiale, britanicii au trimis un corp expediţionar 
în Franţa (Encyclopædia Britannica 1994, vol. 2, p. 529). 
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instituită abia în vara anului 1940, mai precis la 10 iulie, dată la care a avut 
loc primul mare bombardament german asupra Angliei. 

Interesant este faptul că în toată această perioadă de timp, de aproape 
un an de zile, germanii nu au avut niciun plan concret de atacare a Marii 
Britanii, deşi era evident faptul că noua ordine europeană ce urma să fie 
instituită de o eventuală victorie germană nu putea fi realizată fără a se ţine 
cont de atitudinea britanicilor. N-au fost întocmite planuri nici măcar după 
ce Franţa a fost înfrântă, iar prăbuşirea sa era iminentă. Privind retrospectiv 
evenimentele, cu detaşarea pe care o oferă cei peste şaptezeci de ani scurşi 
până acum, se poate afirma fără niciun dubiu că Adolf Hitler a tot sperat că 
va ajunge până la urmă să realizeze o pace de compromis cu insularii, pe 
baza condiţiilor favorabile pe care era dispus să le ofere. Mai mult decât atât, 
această atitudine a conducătorului celui de-al Treilea Reich dovedeşte faptul 
că în pofida planurilor sale măreţe, nu dorea să aibă o confruntare decisivă 
cu Marea Britanie. Dovezile ce pot fi menţionate în acest sens sunt 
numeroase. Evacuarea in extremis a trupelor britanice şi franceze de la 
Dunkerque4, nenumăratele discursuri publice ţinute de Führer prin care 
acesta îşi exprima speranţa într-o viitoare înţelegere cu Albionul, reprezintă 
doar câteva aspecte, fără a mai menţiona evenimentele din perioada 
premergătoare războiului. Cu siguranţă, această atitudine puţin belicoasă faţă 
de englezi era determinată de marea admiraţie pe care Hitler o avea faţă de 
Marea Britanie, faţă de Imperiul Britanic, la care se pot adăuga şi alte 
considerente, cum ar fi originea comună a celor două popoare, englez şi 
german, a celor două limbi, precum şi faptul deloc de neglijat că în 
concepţia ideologiei naţional-socialiste, popoarele germanice ale Europei de 
Nord erau plasate în vârful piramidei rasiale5. 

                                                 
4 Înaintarea rapidă a unităţilor de tancuri germane pe teritoriul Belgiei şi nordului Franţei a 
dus la încercuirea de la Dunkerque, unde, circa 200 000 de militari britanici, 140 000 de 
militari francezi, precum şi un contingent belgian au fost blocaţi de armata germană. 
Evacuarea a avut loc între 27 mai şi 4 iunie 1940, prin operaţiunea „Dynamo”, la care au 
participat peste 850 de vase adunate în grabă, multe din ele fiind bărci de salvare de la 
vasele de pasageri, remorchere de pe Tamisa, iahturi şi vase de pescuit. Deşi dezastrul a fost 
evitat, armata britanică a fost nevoită să abandoneze tot materialul greu de luptă. Peste 338 
000 de militari din trupele britanice şi franceze au fost evacuaţi în sudul Angliei (Churchill 
1997, vol. I, p. 262-269; Palmowski 2005, vol. I, p. 278). 
5 În timpul cât s-a aflat în închisoarea din Landsberg, după eşuarea puciului de la München, 
din 1923, Adolf Hitler a scris prima parte din cartea Mein Kampf, care a devenit ulterior 
biblia naţional-socialismului în Germania. În această lucrare a fost prezentată şi concepţia 
sa asupra raselor, conform căreia poporul de stăpâni (Herrenvolk) era de rasă ariană, fiind 
alcătuit din populaţiile Europei de Nord, în care, bineînţeles, că erau incluşi şi englezii. La 
baza piramidei sale rasiale se aflau negrii, ţiganii, slavii şi evreii, pentru aceştia din urmă 
Hitler arătând o ură exacerbată (Layton 1997, p. 18). 
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Britanicii, având instalat guvernul condus de Winston Churchill, care 
le promisese acestora în ziua numirii sale doar „lacrimi şi sânge”6, au respins 
în mod net toate ofertele de pace propuse, deşi situaţia lor era disperată şi 
nu se putea întrevedea în viitor vreun sprijin din partea unui stat neocupat 
de Germania. Chiar şi după aceste respingeri categorice, speranţele lui Hitler 
nu s-au risipit prea uşor, el ordonând abia la 2 iulie întocmirea unui studiu 
care să permită o debarcare a trupelor germane în arhipelagul britanic. 

Similar planurilor pe care le-a avut Napoleon la începutul secolului 
XIX, germanii au luat în calcul o debarcare în sudul Angliei7, pe ruta cea mai 
scurtă care exista între ţărmul francez şi cel englez, excluzând varianta 
lansărilor de paraşutişti sau aceea a aterizărilor de avioane care să aducă 
trupele de cucerire pe calea aerului8. Sub acoperirea artileriei grele se avea în 
vedere crearea unui coridor îngust peste Canalul Mânecii, protecţia 
exterioară împotriva atacurilor urmând să fie asigurată de submarine de 
buzunar, precum şi de plasarea de mine. Dacă tentativa germanilor ar fi 
reuşit, debarcarea de trupe ar fi fost o lovitură teribilă pentru moralul 
tuturor englezilor, în vreme ce nemţilor le-ar fi creat o atitudine optimistă ce 
le-ar fi permis să creadă că victoria nu putea fi departe9. 

Cum însă operaţiunea „Leul de Mare”, numele de cod al debarcării, 
nu putea fi aplicată până la mijlocul lunii septembrie, Hitler a acceptat 

                                                 
6 Dreyfus et alii 2006, vol. 3, p. 434. 
7 Generalii germani erau îngrijoraţi de riscurile mari pe care le presupunea debarcarea, ei 
neavând încredere în capacitatea marinei de a realiza această operaţiune, şi nici în cea a 
aviaţiei de a asigura protecţia aeriană necesară. În plus, pentru a fi duşi cei 160 000 de 
militari era nevoie de vase de transport care să aibă în total 2 milioane de tone. Chiar dacă 
această cerinţă ar fi fost îndeplinită, atât de multe vase nu puteau intra în locul de îmbarcare 
(Liddell Hart f.a., vol. I, p. 129; Churchill 1997, vol. I, p. 329-330). Conform unui 
corespondent al agenţiei Reuters, dacă germanii ar fi reuşit să realizeze o debarcare în Anglia, 
străpungând apărarea marinei şi aviaţiei britanice, ei s-ar fi aflat faţă în faţă cu regimente 
care aveau ordin să lupte până la ultimul om şi care, totodată, nici nu luau în calcul o 
eventuală retragere pe o a doua linie de apărare. Germanii ar mai fi avut de înfruntat tirul 
artileriei grele şi al celei uşoare, precum şi rezistenţa unui întreg sistem de fortificaţii. În 
interiorul teritoriului britanic, în puncte strategice, erau amplasate obstacole antitanc, iar 
inscripţiile cu numele localităţilor fuseseră luate de peste tot în sudul Angliei, pentru a nu 
oferi niciun fel de indiciu atacatorilor. Englezii excludeau în mod hotărât o eventuală 
supunere pasivă a poporului, aşa cum se întâmplase în alte ţări, ei fiind hotărâţi să lupte 
până la epuizarea ultimelor resurse (Universul, din 19 iulie 1940). 
8 Curentul, din 18 mai 1940. 
9 Un amănunt interesant este faptul că germanii au reuşit să ocupe câteva mici insule ce se 
află în Canalul Mânecii, cum ar fi Jersey şi Guernsey, teritorii englezeşti care sunt situate 
geografic mai aproape de Franţa decât de Anglia. Propaganda germană a speculat din plin 
aceste mici succese, prezentând realizările lor ca pe o etapă preliminară a cuceririi întregului 
arhipelag. Mai mult decât atât, ziarele germane au reprodus fotografii cu poliţiştii britanici 
din insule care slujeau regimul de ocupaţie militară instituit de germani, ceea ce se dorea a fi 
un adevărat şoc pentru moralul insularilor (Universul, din 12 iulie 1940). 
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propunerea lui Göring de a cuceri Britania în mod exclusiv pe calea aerului, 
prin bombardamente masive care să determine guvernul de la Londra să 
ceară pacea. În condiţiile în care această tentativă de debarcare de trupe nu a 
fost pusă în practică niciodată, lupta aeriană a rămas singura formă a 
decisivei Bătălii pentru Anglia. 

Dacă timp de nouă sute de ani, de la cucerirea normandă până în 
momentul începerii celui de-al Doilea Război Mondial, Anglia se simţise în 
siguranţă chiar şi în toiul bătăliilor, întrucât victoriile şi le câştiga pe 
continent sau pe vreun ocean îndepărtat, după 1920 progresele realizate în 
domeniul aviaţiei au anihilat în mare parte beneficiile insularităţii10. Merită a 
mai fi adăugat faptul că, pentru prima dată în istorie, Anglia era singură în 
faţa Europei, întrucât aliaţii săi de atunci îi erau mai mult o povară decât un 
ajutor, iar coaliţia organizată de britanici nu a reuşit, Marea Britanie fiind 
obligată să facă faţă agresiunii doar cu propriile ei mijloace, ameninţată în 
propria ei insulă. André Maurois, în cunoscuta sa carte Histoire d’Angleterre, a 
cărei primă traducere a apărut în România în anul 1937, a intuit corect 
impactul pe care l-a avut inventarea aparatelor de zbor11: „Descoperirea 
aeroplanului este pentru Anglia evenimentul istoric cel mai important şi 
totodată cel mai periculos din timpul nostru”12. 

Aşa cum s-a mai afirmat, chiar dacă în perioada cuprinsă între 
capitularea Franţei şi data de 10 iulie 1940 au mai avut loc bombardamente 
germane, totuşi, data menţionată mai sus reprezintă începutul acestui episod 
al celui de-al Doilea Război Mondial, cunoscut sub numele de Bătălia 
Angliei. De la începutul lunii august şi până la sfârşitul lunii septembrie, 

                                                 
10 Maurois f.a., p. 662. Conform unei analize ce a fost publicată în ziarul Curentul, în acel 
moment situaţia strategică a arhipelagului britanic era cât se poate de nefericită. Având o 
formă alungită, dar puţin lată, acesta reprezenta o ţintă ideală, fiind expus atacurilor 
concentrice ce puteau fi lansate din teritoriile care o înconjurau în imediata sa vecinătate. Ca 
bază aeriană de atac, valoarea sa era mult diminuată de distanţa mare la care se aflau 
eventualele ţinte de pe continent (Curentul, din 13 septembrie 1940). 
11 Primul om care a reuşit să traverseze Canalul Mânecii, într-un aparat mai greu decât aerul, 
a fost francezul Louis Blériot cu al său monoplan „no. XI”. Zborul din 25 iulie 1909, rămas 
legendar, a durat 36 de minute şi jumătate, aviatorul francez câştigând astfel premiul de 
1 000 de lire sterline al lordului Northcliffe, oferit de ziarul The Daily Mail. „Era începutul 
unei ere noi. Trecutul a supravieţuit un moment, sub forma unui vameş debusolat care a 
înregistrat aparatul „Blériot no. XI” la rubrica: un iaht, cu patronul şi proprietarul acestuia. 
În furtuna de aplauze au răsunat câteva note neliniştite. Ziarul Le Figaro a scris că, brusc, 
omenirea descoperea « orizonturi noi şi tulburi ». Ziarul The Daily Mail a constatat, fără 
bucurie, că Anglia nu mai era o insulă, iar Sir Garnet Wolseley, bătrânul viteaz care 
condamnase cu asprime şi milităros, tunelul de sub canalul Mânecii, nu a mai spus nimic” 
(Dreyfus et alii 2006, vol. 3, p. 241). 
12 Universul, din 12 iulie 1940. 
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aviaţia germană a forţat deschiderea drumului către Londra13, încercând să 
elimine Royal Air Force (RAF), ceea ce ar fi permis aruncarea în haos a celui 
mai mare oraş al lumii la acea dată, acţiune care dacă ar fi fost încununată de 
succes, ar fi avut efecte incalculabile asupra întregii populaţii a Marii Britanii. 

Chiar dacă a fost mai mult o prezenţă simbolică, deoarece nici prin 
numărul şi pregătirea lor, nici prin dotarea tehnică nu se ridicau la cerinţele 
acelor timpuri, merită a fi menţionat faptul că aviatorii italieni au luat şi ei 
parte la bombardarea teritoriului britanic, fiind grupaţi în aşa-numitul Corp 
Aviatic Italian, stabilit în Wevelgem, la Marea Nordului. Desigur, era mai 
mult o participare care se datora în mare măsură unor considerente ce 
ţineau de factorul imaginii Axei în lume, decât celor de ordin practic, această 
colaborare dorindu-se a fi o manifestare a solidarităţii dintre Germania şi 
Italia14. 

În ziua de 7 august, numeroase avioane germane au atacat uzinele 
pentru fabricarea motoarelor de avioane Leyland şi cele care produceau 
motoare Vickers Armstrong, instalaţiile industriale, poziţiile apărării 
antiaeriene, precum şi farurile din apropiere de Manchester, Cardiff, 
Dorchester şi Plymouth15. Luptele aeriene au continuat şi în zilele 

                                                 
13 În anul 1931, Greater London avea o populaţie de 8,2 milioane de locuitori, din care 
Londra propriu-zisă era locuită de 4,4 milioane de locuitori. În perimetrul cuprins de 
localităţile Harwich - Oxford - Southampton - Dover erau nu mai puţin de 16 milioane de 
locuitori, ceea ce dădea o mare eficacitate bombardamentelor germane, pentru că, aşa cum 
se ştie, cu cât o zonă este mai industrializată şi mai dezvoltată economic, cu atât distrugerile 
provocate de aviaţie pot fi mai mari. Spre deosebire de Berlin, în Londra fabricile 
importante de muniţii nu erau separate de cartierele de locuit, ele fiind răspândite în tot 
oraşul. Datorită numeroaselor sale uzine şi fabrici, capitala britanică concentra o treime din 
industria de război a Marii Britanii. În uzinele londoneze se produceau avioane şi diferite 
componente de avion, care de luptă, motoare, tunuri de mare calibru, artilerie uşoară 
antiaeriană, arme de foc individuale, precum şi o gamă variată de pulberi şi explozivi. 
Digurile portului se întindeau pe 55 de kilometri, fiind cele mai întinse din lume. 
Numeroasele docuri ale portului erau dotate cu mecanisme moderne de încărcare şi 
descărcare a mărfurilor, tot aici fiind şi imense magazii de depozitare. O treime din 
comerţul exterior britanic trecea prin Londra, prin portul oraşului importându-se cam 60% 
din cantităţile de carne, 40% din cele de petrol, 30% din volumul de furaje şi cam 25% din 
volumul de cereale şi lemn. Depozitele de petrol reprezentau un sfert din totalul 
depozitelor britanice, cele mai mari fiind cele de la Thameshaven şi Shellhaven, situate în 
partea estică a metropolei. Erau, de asemenea, numeroase rafinării şi uzine electrice. Un 
aspect foarte important era acela că toate căile de comunicaţie importante ale Angliei, 
şoselele, liniile de cale ferată, precum şi cele de telefon şi telegraf, porneau din Londra în 
toate părţile ţării (Universul, din 11 septembrie 1940; Curentul, din 19 octombrie 1940). 
14 Generalul german Karl Rudolf von Rundstedt, prin vorbele sale, a pus în evidenţă cel 
mai bine rolul pe care Italia l-a avut în cea de-a doua conflagraţie mondială. „În viitorul 
război, învinşi vor fi cei ce vor lupta alături de Italia” (Launay 1988, vol. I, p. 199). 
15 Curentul, din 10 august 1940. 
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următoare, Portlandul16 fiind ţinta avioanelor de bombardament în picaj 
Stukas17, pentru ca ziua de 15 august să fie cea mai mare bătălie aeriană din 
toată această perioadă. Aceste confruntări, care erau atât de importante 
pentru britanici, durau mai puţin de o oră de la prima ciocnire de forţe. 
Pentru a putea face faţă valurilor succesive de bombardiere germane, 
avioanele de vânătoare britanice, ieşite toate la atac, trebuiau să aterizeze 
pentru a se reaproviziona cu muniţie şi combustibil. Dacă Luftwaffe ar fi 
reuşit să vină cu noi escadrile, neatacate, în timpul reînarmării avioanelor 
britanice şi al facerii plinului, atunci multe aparate ar fi fost distruse la sol. 

În condiţiile de izolare în care era Marea Britanie, aflată singură în faţa 
unui continent european ostil, stăpânit de Germania, nu erau prea multe 
variante de a răspunde raidurilor germane decât tot cu aceeaşi monedă, aşa 
cum însuşi Winston Churchill a consemnat într-o scrisoare adresată 
ministrului Industriei Aviatice, lordul Beaverbrook18, la 8 iulie 1940: 

                                                 
16 Portland era un important centru al Royal Navy, aici existând numeroase instalaţii 
portuare, şantiere navale ale statului, precum şi mari depozite de carburanţi (ibidem, din 13 
august 1940). 
17 Avionul de bombardament în picaj a fost utilizat pentru prima dată de germani în 
războiul civil din Spania (1936-1939). Acest nou tip de bombardier a fost o armă 
importantă şi în campania din Polonia, din septembrie 1939. Modelul Junkers 87, cunoscut 
sub numele de Stuka, era dotat cu un singur motor de 1 000 CP, avea 2 locuri, iar bombele 
nu erau transportate în interiorul aeronavei, ci erau suspendate în exteriorul său, în partea 
posterioară. Lansarea încărcăturilor explozive se făcea în picaj, de la o viteză ce depăşea 600 
km/h, avionul putând coborî în acest mod până la o distanţă de aproximativ 600 m de sol, 
atunci când pilotul trebuia să redreseze aparatul. Materialul principal din care era construit 
era duraluminiul, iar forma răsfrântă a aripei oferea o bună vizibilitate pentru pilot (ibidem, 
din 2 septembrie 1940). 
18 William Maxwell Aitken, primul baron Beaverbrook (25 mai 1879 - 9 iunie 1964). S-a 
născut în Ontario, Canada. La vârsta de 16 ani a intrat într-o firmă de avocatură, pentru ca 
mai apoi să vândă asigurări pentru o scurtă perioadă de timp. S-a mutat în Montreal, acolo 
făcând repede avere din speculaţii bursiere. În anul 1910 s-a stabilit în Anglia, devenind 
totodată membru al parlamentului, din partea Partidului Conservator. Un an mai târziu a 
primit rangul de cavaler. La puţin timp după izbucnirea războiului a fost numit 
reprezentantul guvernului canadian la Cartierul General Britanic din Franţa. A primit 
titulatura de baron în 1917, după ce cu un an mai devreme devenise baronet. În perioada 
februarie - noiembrie 1918 a fost ministru al Informaţiilor, iar în martie, acelaşi an, consilier 
privat. În 1916 a cumpărat Daily Express, acesta devenind în anul 1934 ziarul cu cel mai 
mare tiraj din lume. Între timp, în 1918 a lansat Sunday Express, iar în 1923 a obţinut 
controlul asupra ziarului Evening Standard. În 1922 a avut un rol important în îndepărtarea 
de la putere a coaliţiei guvernamentale ce era condusă de Lloyd George, dar după ce Stanley 
Baldwin a devenit prim-ministru, a încetat să mai aibă influenţa pe care o avusese înainte în 
cadrul Partidului Conservator. A fost un puternic susţinător al deciziilor luate la Conferinţa 
de la München, din septembrie 1938, dar, după ce războiul a început, şi-a reînnoit prietenia 
cu Winston Churchill, devenind ministrul Industriei Aviatice, în noiembrie 1940. Şi-a adus 
din plin contribuţia la câştigarea Bătăliei Angliei, întrucât, în această calitate, a reuşit să 
impulsioneze în mod decisiv producţia de avioane de vânătoare. Tot în timpul războiului a 
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„Când mă uit în jur să văd cum am putea câştiga războiul, văd că există o 
singură cale sigură. Nu avem o armată continentală care să poată înfrânge 
forţa militară germană. Blocada e spartă şi Hitler are la dispoziţie Asia şi 
probabil Africa. Fie că va fi respins aici, fie că nu va încerca invazia, el se va 
regrupa spre est, iar noi nu avem cu ce să-l oprim. Există însă un singur 
lucru care îl va aduce înapoi şi îl va doborî, şi aceasta este un atac absolut 
devastator, exterminator, cu bombardiere foarte grele din această ţară asupra 
patriei sale naziste”19. 

Ca urmare, în replică la toate aceste bombardamente germane, 
avioanele britanice şi-au lansat încărcăturile lor explozive asupra obiectivelor 
militare din Germania, cum au fost instalaţiile petroliere de la Frankfurt şi 
Ludwigshafen, gările de mărfuri de la Osnabrück, Hamm, Ruhrorthafen şi 
Gremburg, uzinele de explozibil de lângă Köln, precum şi aerodromurile 
militare de la Rotterdam şi Bruxelles, aflate în stăpânirea nemţilor20. Nu în 
ultimul rând a fost atacat Berlinul, deşi, datorită distanţei mari, englezilor le 
era mult mai greu să trimită avioane deasupra capitalei germane, comparativ 
cu posibilităţile aviatorilor germani de a ajunge deasupra Londrei. Ocuparea 
Ţărilor de Jos, a Franţei şi a Norvegiei a făcut ca tot teritoriul britanic să 
intre în raza de acţiune a bombardierelor Luftwaffe, germanii construind aici 
aerodromuri militare care făceau facilă atacarea spaţiului aerian al Marii 
Britanii. Astfel, se apreciază că prin ocuparea ţărmurilor vestice ale 
Norvegiei, în special a regiunii Bergen-Stavanger, centre vitale ale economiei 
engleze se găseau la o depărtare ce fusese redusă cu cel puţin o jumătate faţă 
de situaţia în care Germania ar fi trebuit să atace de pe vechile sale baze, 
ceea ce bineînţeles că însemna şi realizarea unor importante reduceri ale 
consumului de combustibil21. 

Asaltul aerian german asupra Angliei a constat în diferite planuri 
neîndeplinite până la capăt, adesea suprapuse, ceea ce a demonstrat indecizia 
aviatorilor germani în acţiunea lor de cucerire a arhipelagului britanic. 
Deseori Hermann Göring, comandantul Luftwaffe, a abandonat o metodă de 
atac care producea un stres sever pentru a se îndrepta către ceva nou, ceea 
ce face imposibilă separarea fazelor Bătăliei Angliei prin date precise. În 
perioada cuprinsă între 24 august şi 6 septembrie, germanii au atacat cu 

                                                                                                                        
mai fost ministru al Producţiei, al Aprovizionării, precum şi Lord al Sigiliului Privat. A fost 
un oponent al contractării împrumutului american din anul 1947, precum şi al tentativei lui 
Harold Macmillan de aderare a Marii Britanii la Piaţa Comună. A murit în propria casă, la 
Cherkley Court, lângă Leatherhead (Oxbury 1985, p. 3-4). 
19 Churchill 1949, p. 567. Apud Johnson 2003, p. 363. 
20 Curentul, din 5 septembrie 1940. 
21 Universul, din 27 iunie 1940. 
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predilecţie aerodromurile militare din Kent şi Sussex, dar la 7 septembrie22 
tactica a fost schimbată, trecându-se la bombardarea perimetrelor 
aglomerate ale Londrei. Aşa cum înşişi englezii recunosc, dacă s-ar fi 
continuat cu bombardarea aerodromurilor, a punctelor strategice şi militare, 
Anglia s-ar fi aflat într-o situaţie limită, întrucât rezistenţa britanică era serios 
slăbită la acel moment23. Bombardarea Londrei, capitala Marii Britanii şi a 
Imperiului Britanic totodată, a permis refacerea aerodromurilor din sudul 
Angliei, a pistelor de decolare-aterizare, precum şi oferirea unui răgaz 
piloţilor avioanelor de vânătoare, greu încercaţi în această perioadă. 

Conform unui comunicat emis de Înaltul Comandament German în 
ziua de 8 septembrie, doar până atunci se aruncaseră cam 1 milion de 
kilograme de bombe asupra Londrei şi industriilor de pe Tamisa24, fiind 
lovite gări, uzine, docuri, dar şi obiective civile cum ar fi sediile redacţiilor 
marilor ziare londoneze din Fleet Street sau chiar Palatul Buckingham25. O 
bombă cu explozie întârziată a căzut în curtea reşedinţei regale, provocând 
un crater cu o circumferinţă de nouă metri şi distrugând totodată nouă 
coloane imense din piatră26. Au fost sparte geamurile de la biroul de lucru al 
regelui George al VI-lea, precum şi cele ale biroului reginei Elizabeth, dar, 
din fericire, în acel moment aceştia se aflau la Castelul Windsor27. Timp de 

                                                 
22 Armada aeriană aparţinând Luftwaffe era compusă din circa 1 000 de aparate, din care 
peste 300 erau bombardiere, acestea fiind escortate de 648 de avioane de vânătoare (Liddell 
Hart f.a., vol. I, p. 150). 
23 Churchill 1997, vol. I, p. 341. 
24 Curentul, din 10 septembrie 1940. 
25 Palatul Buckingham este reşedinţa suveranului britanic din aşa-numitul City of Westminster. 
Numele său provine de la construcţia ridicată la începutul secolului XVIII pentru ducii de 
Buckingham. În 1761 regele George al III-lea a cumpărat clădirea pentru soţia sa, devenind 
astfel reşedinţa reginei. În anul 1825, pentru George al IV-lea, John Nash a început 
transformarea Casei Buckingham într-un palat. Regele a murit înainte de terminarea 
lucrărilor, iar regina Victoria a fost primul suveran care a locuit în palat. Când monarhul 
britanic se află în clădire este arborat stindardul regal, iar ceremonia de schimbare a gărzilor 
are loc în fiecare zi (Encyclopædia Britannica 1994, vol. 2, p. 600). 
26 Curentul, din 13 septembrie 1940. 
27 Castelul Windsor a fost construit de Wilhelm Cuceritorul, la scurt timp după descinderea 
sa din 1066. Construcţia iniţială a fost din lemn, cu două mari ziduri înconjurate de 
palisade. Fortificaţiile sale din piatră au fost construite în secolele XII-XIII. Amplasat pe o 
stâncă calcaroasă, înălţându-se deasupra Tamisei, în Berkshire, castelul existent astăzi 
încorporează intervenţii aduse de fiecare suveran. De la Henry I, din secolul XII, Windsor a 
fost reşedinţa de bază a suveranilor englezi. În secolul XIX, regele George al IV-lea şi 
regina Victoria au cheltuit aproape 1 milion de lire sterline pe modificări, interiorul fiind 
restaurat în cea mai mare parte. Clădirea este recunoscută ca fiind unul din cele mai 
somptuoase castele din Europa. Are două capele, Albert Memorial şi St George. Ultima dintre 
ele, dedicată patronului sfânt al Ordinului Jartierei, este locul în care membrii familiei regale 
vin în ziua de Crăciun pentru a participa la serviciul religios. Astăzi, castelul este parţial 
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57 de zile la rând, între 7 septembrie şi 3 noiembrie, Londra a fost atacată 
zilnic în medie de 200 de bombardiere, ceea ce a făcut ca unele zone ale 
marelui oraş să fie transformate în adevărate scene apocaliptice, în care 
pompierii britanici se luptau concomitent cu sute de incendii. 

„Avioanele germane vin valuri peste valuri, în timp ce cele cari şi-au aruncat 
bombele lor se reîntorc spre bazele lor. […] Inima Imperiului Britanic se află 
în primejdie de moarte. Cartiere întregi se prefac în mormane de ruine. Din 
toate părţile cad bombe, provocând incendii. Nouri de fum se ridică 
deasupra caselor celui mai mare oraş din lume. Vibraţiunile provocate de 
explozii se resimt până în interiorul avioanelor germane28”. 

Ziua de 15 septembrie s-a dovedit a fi un moment decisiv al Bătăliei 
Angliei, deoarece, în ciuda celor două masive atacuri aeriene germane din 
ziua precedentă, precum şi al unui număr record de avioane ce au fost 
concentrate pentru un singur atac, ea a marcat reintrarea în luptă a piloţilor 
avioanelor de vânătoare aparţinând Royal Air Force, care, datorită marilor 
distrugeri provocate aerodromurilor militare, fuseseră nevoiţi să asiste 
neputincioşi la bombardarea nestingherită a Londrei. Pe lângă faptul că în 
această zi Führer-ul a decis să amâne sine die operaţiunea „Leul de Mare”, un 
aspect deloc de neglijat a fost faptul că germanii au pierdut mai multe 
avioane decât britanicii, chiar dacă destul de multe bombardiere au străpuns 
barajul de apărare, bombardând East End-ul29, densa populaţie din această 
parte a oraşului suferind pierderi însemnate30. 

Aviatorul german Josef Rieder, observator pe un avion de 
bombardament Heinkel, a descris în mod sugestiv aspectul capitalei 
britanice din timpul raidului din 15 septembrie, ziarele româneşti preluând 
aceste rânduri, ca de obicei, prin intermediul agenţiei germane DNB. 

„Incendiile de la Londra păreau văzute de sus ca nişte răni deschise. Ele erau 
repartizate pe întreaga suprafaţă a oraşului şi vâlvătăile se puteau remarca în 
peste o sută de locuri de o importanţă vitală pentru capitală. Cerul reflecta 
un focar roşu, întretăiat de coloane de foc. În diferite puncte, îndeosebi, pe 
Tamisa, am putut identifica pe hartă ravagii însemnate provocate de 
avioanele de bombardament germane. Silozurile şi docurile, care de trei zile 

                                                                                                                        
deschis publicului, atunci când nu găzduieşte pe suverană şi familia regală (Anghelescu 
Irimia 1999, p. 78-79; Amrine 2000, p. 163-164). 
28 Curentul, din 9 septembrie 1940. 
29 East End. „Capătul de Est” al Londrei centrale, la nord de Tamisa, cuprinde aproape în 
întregime zona numită Docklands. Este partea din City prin excelenţă industrială, săracă şi 
relativ periculoasă. Aici sunt numeroase cartiere muncitoreşti, în care se vorbeşte cu un 
accent specific, accentul cockney, caracterizat prin utilizarea formulelor de jargon rimat, 
nepronunţarea sunetului h în poziţie iniţială, precum şi înlocuirea diftongului [ei] cu [ai]. Se 
consideră cockney o persoană ce s-a născut în perimetrul în care pot fi auzite Bow Bells, 
clopotele unei biserici din City (Anghelescu Irimia 1999, p. 90-92). 
30 Liddell Hart f.a., vol. I, p. 153; Churchill 1997, vol. I, p. 344. 
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sunt pradă unui incendiu imens, nu mai sunt decât cenuşe. Între timp, alte 
antrepozite luaseră foc, la rândul lor. Într-un alt punct, se puteau vedea 
arzând rezervoarele cu petrol”31. 

Aceeaşi indecizie manifestată de germani în alegerea ţintelor care să 
fie atacate, a fost prezentă şi în alegerea armelor la care aceştia au apelat. 
Bombele cu explozie întârziată, utilizate de la mijlocul lunii septembrie, şi 
bombele incendiare în locul celor explozive, folosite pentru prima dată în 
raidul aerian din 15 octombrie, au fost schimbări care au dus în Anglia la 
crearea aşa-numitelor „detaşamente ale bombelor neexplodate”, precum şi 
la crearea rapidă a unei organizaţii de paznici contra incendiilor, pe lângă 
giganticul serviciu de pompieri ce fusese deja greu încercat32. 

În cele aproape două luni de zile în care capitala britanică a fost ţinta 
predilectă a aviatorilor germani au mai fost lovite uzina de avioane de la 
Filton, lângă Bristol, care a fost grav avariată, precum şi cea de avioane 
Spitfire, de lângă Southampton, care a fost temporar scoasă din funcţiune. 
În schimb, raidul aerian organizat împotriva Londrei în ziua de 27 
septembrie s-a dovedit un eşec total, iar în cel din 30 septembrie doar o 
parte din avioane au străpuns barajul antiaerienei şi al avioanelor de 
vânătoare britanice, 47 fiind doborâte, comparativ cu doar 20 de avioane 
pierdute de către RAF33. 

În noaptea de 3 noiembrie, după aproape două luni de 
bombardamente zilnice, pentru prima dată în Londra nu a mai sunat alarma, 
atacurile germane fiind dispersate în întreg arhipelagul britanic. Aşa cum 
însuşi Winston Churchill a recunoscut ulterior în memoriile sale, cel mai 
mare oraş al lumii trecuse printr-o experienţă pe care nimeni n-o suportase 
înainte, niciodată până atunci nefiind bombardată o întindere atât de mare 
de locuinţe, în care atât de multe familii să fie nevoite să înfrunte problemele 
şi teroarea bombardamentelor34. 

Uluit de tenacitatea dovedită de britanici în apărarea propriului lor 
teritoriu, dar şi nesigur pe el însuşi, Hermann Göring a adus o altă 
modificare de strategie la începutul lui noiembrie. Pe lângă abandonarea 
Londrei ca ţintă în favoarea unor oraşe mai mici, ofensiva aeriană a început 

                                                 
31 Universul, din 20 septembrie 1940. 
32 Winston Churchill, premierul britanic din acea vreme, în memoriile sale, relatează în 
modul următor repercusiunile care au rezultat în urma schimbării metodelor de luptă în 
tabăra germană. „Până acum îi încurajasem pe londonezi să se adăpostească şi se făceau 
toate eforturile ca să li se îmbunătăţească protecţia. Dar acum chemarea « la adăposturi » 
trebuia înlocuită cu « pe acoperişuri ». […] Experienţa de a rămâne pe acoperiş, noapte de 
noapte, sub foc, fără altă protecţie decât o cască de metal, a devenit curând o obişnuinţă” 
(Churchill 1997, vol. I, p. 355). 
33 Liddell Hart f.a., vol. I, p. 154. 
34 Ibidem, p. 346. 
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să fie dusă cu predilecţie prin atacuri nocturne. Se putea astfel zbura la 
viteze şi altitudini mai mici, transportul de bombe fiind mai mare 
comparativ cu atacurile diurne, reuşindu-se să se lanseze chiar şi câte 1 000 t 
pe noapte, chiar dacă precizia lăsa de dorit în multe cazuri35. 

Beneficiind de o noapte senină, dar şi de aportul unei forţe speciale 
„deschizătoare de drumuri”, Luftwaffe a aplicat noua tactică în 14 noiembrie, 
cele 500 de avioane aruncând asupra oraşului Coventry nu mai puţin de 600 
t de bombe explozive şi incendiare. A fost cel mai devastator raid, 
distrugerile au fost imense, populaţia oraşului suferind enorm, iar activităţile 
sale cotidiene fiind complet tulburate pentru un timp. Considerând Londra 
o ţintă prea mare pentru obţinerea de rezultate decisive în timp scurt, 
Hermann Göring a mizat pe impactul mediatic pe care îl vor produce aceste 
bombardamente asupra unor oraşe de mărimi medii. Prin intermediul 
posturilor de radio germane s-a anunţat că şi celelalte oraşe britanice vor fi 
în mod similar coventrizate, întreprinzându-se atacuri nocturne de mare 
amploare şi asupra altor localităţi, cum au fost Birmingham, Southampton, 
Bristol, Plymouth şi Liverpool36. Eficacitatea lor a fost însă mai redusă în 
comparaţie cu raidul realizat deasupra oraşului Coventry, pe care presa 
românească s-a grăbit să-l descrie, aşa cum l-a văzut un corespondent al 
ziarului suedez Nay Dagligt Allehanda: 

„Oraşul Coventry nu mai este altceva decât o grămadă de ruine. Viaţa 
economică şi comercială este complet paralizată. Populaţia rătăceşte pe străzi 
fără niciun rost. […] Uzinele de gaz din Coventry nu mai sunt decât grămezi 
de moloz şi cenuşă. […] Întinderea dezastrului se vede şi mai mult din faptul 
că mii de soldaţi au fost întrebuinţaţi pentru curăţarea dărâmăturilor şi că 
pompierii sunt ocupaţi încontinuu ziua şi noaptea”37. 

La 15 noiembrie, aviaţia germană a revenit asupra Londrei printr-un 
raid efectuat pe lună plină, pentru ca mai apoi atacurile să fie larg dispersate 
în teritoriul britanic, ţinte ale bombardamentelor fiind Birmingham, 
important centru al industriilor engleze de armament şi de aprovizionare, 
oraş ce a suferit trei raiduri succesive între 19 şi 22 noiembrie, Bristol, 
Portsmouth, Southampton, Portland, Leeds, Plymouth, Liverpool şi 
Glasgow. 

Raidul de apogeu al acestei perioade şi ultimul din anul 1940 a fost 
îndreptat tot deasupra Londrei, în ziua de 29 decembrie. Germanii şi-au 
folosit toată experienţa acumulată, ei distrugând o bună parte din conductele 
de apă ale oraşului cu ajutorul minelor-paraşută. A fost o luptă teribilă a 
pompierilor britanici care au fost confruntaţi cu peste 1 500 de incendii, cele 

                                                 
35 Ibidem, p. 155. 
36 Churchill 1997, vol. I, p. 356. 
37 Universul, din 25 noiembrie 1940. 
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mai multe în City38. Primăria39 a fost arsă şi lovită de suflul exploziilor. 
Daunele produse staţiilor de cale ferată şi docurilor au fost considerabile, 
fiind totodată afectate sau distruse opt biserici. Din fericire, Catedrala St 
Paul40 a scăpat neatinsă ca prin minune, fiind salvată cu eforturi eroice, deşi 

                                                 
38 Denumirea întreagă este The City of London. Este o zonă din centrul Londrei care se 
întinde pe o suprafaţă de 2,75 km2 şi în care este condensată lumea banilor, a băncilor şi a 
tranzacţiilor financiare. City are puţini locuitori, dar în timpul zilei este înţesat de oameni de 
afaceri. Locul are un prestigiu bancar încă din secolul XII, aici desfăşurându-şi activitatea 
cămătarii lombarzi, fapt ce reiese şi din numele unei importante artere, Lombard Street. Acest 
cartier financiar al Londrei se află pe locul oraşului roman Londinium, fondat în anul 50. A 
rămas aproape neschimbat timp de aproape un mileniu, până la cucerirea normandă din 
anul 1066. Printr-o cartă acordată de Wilhelm Cuceritorul, perimetrul a căpătat statutul de 
independenţă faţă de Londra propriu-zisă. Chiar şi astăzi există un consiliu numit The 
Corporation of the City of London, aşa cum există un primar şi forţe de poliţie independente. 
Datorită enormei sale forţe financiare, deseori sub numele de City este desemnată întreaga 
lume financiară britanică (Anghelescu Irimia 1999, p. 89-90). 
39 Mansion House este reşedinţa oficială a primarului Londrei, aceasta fiind terminată în 1753, 
respectându-se proiectele lui George Dance cel Bătrân. Frontonul clădirii are şase coloane 
corintice, ele fiind o emblemă caracteristică pentru clădirile oficiale din City. Încăperile sunt 
extrem de somptuoase, cea mai impresionantă fiind Sala Egipteană, de 27 m lungime. Tot 
aici, dar oarecum ascunse vederii, mai sunt şi 11 celule de detenţie, din care 10 pentru 
bărbaţi şi o „colivie” pentru femei. Aici a fost închisă Emmeline Pankhurst, cea care la 
începutul secolului XX a militat pentru sufragiul femeilor (Leapman 2000, p. 146). 
40 St Paul Cathedral este în Londra şi aparţine de Biserica Anglicană, fiind cunoscută şi ca 
„biserica parohială a Commonwealth-ului britanic”. Clădirea existentă astăzi este a patra 
dintr-o serie de lăcaşe sfinte construite pe acelaşi loc, primul fiind un templu roman 
ridicat în cinstea zeiţei Diana. În anul 604, Beda Venerabilul consemnează inaugurarea 
primei catedrale închinate Sfântului Pavel, în vremea lui Ethelbert, regele Kentului, primul 
monarh creştin de pe teritoriul Angliei. După ce a fost mistuită de un incendiu, a fost 
refăcută, pentru ca în secolul XI să devină catedrală saxonă, ulterior fiind din nou distrusă 
de foc. În timpul lui Wilhelm Cuceritorul au început lucrările de construcţie ale catedralei 
normande, folosindu-se piatră de Caen. Interiorul a suferit numeroase modificări în secolul 
XIII. Aici, în 1519, în faţa mulţimii, a fost arsă Biblia tradusă de protestantul Tyndale, 
împreună cu cărţile lui Martin Luther. Actuala construcţie a fost proiectată într-un stil baroc 
clasic de către Sir Cristopher Wren. A fost ridicată între 1675 şi 1710, folosindu-se piatră de 
Portland, fiind astfel înlocuită vechea Catedrală St Paul ce fusese complet distrusă de Marele 
Incendiu din 1666. Din aşa-numitele the Stone Gallery şi the Golden Gallery se poate admira 
întreaga Londră. The Whispering Gallery face posibil ca o vorbă şoptită către unul din pereţi 
să fie perfect înţeleasă în celălalt capăt al încăperii, la o distanţă de aproape 40 m. Clopotul 
Great Tom, aflat în turnul dinspre sud-vest, anunţă moartea membrilor familiilor regale. De 
la podea şi până la cruce, catedrala are în înălţime 365 picioare (111,3 m). Precum la 
Westminster Abbey, în interior sunt mormintele multor persoane celebre, cum ar fi Horatio 
Nelson (1758-1805) şi ducele de Wellington (1769-1852). După încheierea războaielor 
napoleoniene, aici a avut loc un Te Deum, iar în anul 1981 a fost oficită căsătoria prinţului 
Charles cu lady Diana Spencer (Encyclopædia Britannica 1994, vol. 10, p. 331; Anghelescu 
Irimia 1999, p. 112-114). 
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numeroase bombe au căzut în imediata sa apropiere, acestea dezlănţuind o 
centură de incendii devastatoare de jur-împrejurul său. 

Temperamentul poporului englez care nu s-a speriat de toate aceste 
teribile încercări prin care a fost nevoit să treacă, hotărârea oamenilor 
politici britanici, în frunte cu primul-ministru, de a continua lupta indiferent 
de consecinţele acestui război, au avut un rol esenţial în rezistenţa pe care 
Marea Britanie a opus-o agresiunii germane. Impresionante au fost cuvintele 
lui Winston Churchill, rostite în 10 mai 1940, ziua alegerii sale ca premier, 
prin care acesta le promitea conaţionalilor săi doar „sânge, lacrimi şi 
sudoare”. Şocante prin caracterul tranşant, aceste afirmaţii nu i-au surprins 
cu nimic pe insulari, întrucât, cum chiar şeful guvernului britanic afirma în 
mod public, „[…] nu mă grăbesc să fac declaraţii optimiste, fiindcă ştiu că 
poporul nostru nu se sperie când i se arată o situaţie grea, ci se supără când i 
se spun lucruri liniştitoare pe care evenimentele nu le confirmă”41. 

Cu toate că presa românească a vremii era în mod clar părtinitoare, 
fiind influenţată în mod decisiv de faptul că politica externă a României era 
aliniată la cea a Axei, ceea ce avea ca rezultat direct faptul că informaţiile 
externe erau preluate cu precădere de la agenţiile de presă germane şi 
italiene, în paginile ziarelor româneşti din acea perioadă se pot găsi 
numeroase pasaje care sunt de-a dreptul laudative la adresa modului în care 
britanicii îşi apărau propriul teritoriu. Pamfil Şeicaru42, unul din marii 
jurnalişti români ai perioadei interbelice, aliniat însă la percepţia oficială a 
politicii externe - dovadă fiind nenumăratele sale articole din ziarul Curentul, 
prin care acesta şi-a exprimat adeziunea faţă de noua ordine în Europa43, 

                                                 
41 Universul, din 10 octombrie 1940. 
42 Pamfil Şeicaru (1894-1980) a participat la Primul Război Mondial cu gradul de 
sublocotenent, fiind decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”. În 1918 a debutat în cariera de 
ziarist. În anul 1923 a devenit redactor-şef la cotidianul Cuvântul, iar patru ani mai târziu a 
preluat acţiunile ziarului Curentul, care a fost una din cele mai combative şi mai populare 
gazete din România. A polemizat cu comentatorul britanic Wickam Steed, de la BBC, pe 
tema participării armatei române pe frontul din Răsărit. La 10 august 1944, datorită 
articolelor scrise, a părăsit România, stabilindu-se în Spania. În 1945 a fost judecat şi 
condamnat în contumacie, la moarte, de către Tribunalul Poporului de la Bucureşti, pentru 
„crime de război şi crime împotriva păcii şi umanităţii”, fiind inclus în anul următor pe 
listele Securităţii. În anul 1974 s-a stabilit la München, continuând să critice prin scrierile 
sale regimul comunist din România. A murit la Dachau, în Bavaria, la 20 octombrie 1980 
(Pelin 2002 p. 315-316). Petru detalii biografice despre Pamfil Şeicaru, vezi Frunză 2001. 
43 Pamfil Şeicaru, atunci când Bătălia Angliei era doar la început, vedea noua ordine 
europeană ce urma să fie instituită, în felul următor: „Înfrângerea Angliei va avea 
extraordinare consecinţe nu numai politice, dar şi social-economice. În ziua când trupele 
germane vor intra în Londra, se închee un capitol din istoria politică a lumii. O nouă fază se 
va deschide în desvoltarea Europei, care se va organiza pe baze autarhice. O unitate 
economică reprezentând trecerea de la autarhia statelor, la autarhia Continentului, va înlesni 
o refacere a ritmului prosperităţii europene. Că Germania şi Italia ca învingătoare vor 
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impusă de regimul naţional-socialist din Germania - în faţa realităţii 
evidente, a fost nevoit să recunoască tăria de care dădeau dovadă 
compatrioţii premierului Churchill: 

„[…] opiniei publice engleze i s-a vorbit de datoria de a apăra popoarele 
oprimate, de a asigura libertatea popoarelor, şi fireşte, la început aceste 
scopuri au fost ratificate de opinia publică. Dovada acestei ratificări o 
formează tenacitatea cu care poporul englez a rezistat la formidabilele 
atacuri ale aviaţiei germane din septembrie şi până azi, iar de la începutul lui 
noiembrie s-a adăugat şi o parte din aviaţia italiană. Nu se poate nega 
performanţa unică de rezistenţă a poporului englez, care stă neclintit pe 
aceeaşi poziţie iniţială44”. 

Telegrama trimisă la Bucureşti de Radu Florescu, membru al Legaţiei 
României45 din capitala britanică, este şi mai categorică în privinţa hotărârii 
arătate de englezi în faţa bombardamentelor germane, diplomatul român 
fiind realmente uimit de ceea ce vedea în jurul său46, locuitorii metropolei 
londoneze acţionând efectiv în concordanţă cu spusele lui Winston 
Churchill, care, afirma că, „am prefera să vedem Londra cenuşă şi ruine, 
decât s-o vedem subjugată”47. 

„Niciunul din serviciile publice cunoscute mie nu s-a desorganizat. Ba 
dimpotrivă, aş fi înclinat a crede că pe măsură ce atacul împotriva Marei 
Britanii se intensifică, în aceiaşi măsură creşte îndârjirea apărării şi a 
reorganizării în vederea supravieţuirii”48. 

În această perioadă, între britanici şi germani, a existat nu numai o 
confruntare militară pe tărâm aviatic, ci şi una ce a avut loc în presă, 
realizată prin declaraţii ale liderilor politici din cele două ţări, precum şi prin 
învinuiri reciproce de aplicare a unor metode de luptă necinstite. Cum în 
paginile ziarelor româneşti erau citate în cea mai mare parte informaţii 

                                                                                                                        
orchestra sforţările de armonizare a economiilor naţionale este firesc, fiindcă războiul nu a 
dovedit numai superioritatea lor militară, ci superioritatea de organizare politică şi 
economică, victoria fiind corolarul acestei superiorităţi” (Curentul, din 9 august 1940). 
44 Ibidem, din 18 decembrie 1940. 
45 Legaţia era o reprezentanţă diplomatică de rang inferior în comparaţie cu ambasada. Era 
condusă de un ministru plenipotenţiar sau de un ministru rezident, şef de misiune care 
aparţinea clasei a doua în ierarhia diplomatică. Până la cel de-al Doilea Război Mondial, 
ambasadele au fost privilegiul marilor puteri, acreditarea unui ambasador fiind interpretată 
ca o recunoaştere a importanţei deosebite pe care o aveau relaţiile cu statul în care era 
creată ambasada. Astăzi, relaţiile diplomatice interstatale se desfăşoară numai la nivel de 
ambasadă, deoarece, după sfârşitul celei de-a doua conflagraţii mondiale, numărul legaţiilor 
s-a redus în mod continuu, acestea practic dispărând (Maliţa 1975, p. 198). 
46 Pentru textul integral al telegramei, vezi Anexa VII, p. 379-380. 
47 Universul, din 16 iulie 1940. 
48 AMAER, fond 71 Anglia 1920-1944, vol. 14, f. 367. Telegrama nr. 81089, din 12 
decembrie 1940, trimisă de Radu Florescu către Ministerul Afacerilor Străine din Bucureşti. 
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obţinute de la agenţiile DNB şi Stefani, prima fiind din Germania, iar a doua 
din Italia, ţări la care era aliniată politica externă a României la acea vreme, 
în timp ce agenţia Reuters49 era citată în mod sporadic, este uşor de anticipat 
faptul că jurnaliştii români ai vremii au aruncat întreaga vină în tabăra 
britanică, deşi, în realitate, se poate spune acum cu certitudine că lucrurile au 
stat aproape exact invers. De asemenea, este important faptul că în mass-
media românească erau reproduse articole întregi din ziarele germane şi 
italiene50, în vreme ce menţionarea informaţiilor apărute în ziare englezeşti, 
precum The Times, The Daily Mail sau News Chronicle, se făcea trunchiat, cu 
scoaterea declaraţiilor din context, astfel încât se putea demonstra exact 
contrariul celor afirmate de oamenii politici de la Londra. 

Ca o consecinţă a situaţiei expuse mai sus, cititorii români ai acelor 
vremuri, consultând ziarele ce apăreau în România, puteau afla aproape în 
fiecare zi că raidurile aeriene germane fuseseră încununate de succes, fiind 
lovite aproape întotdeauna doar obiective militare, fabrici şi uzine, în timp 
ce aviatorilor britanici le erau atribuite cele mai mari eşecuri, încărcăturile lor 
explozive căzând aproape în mod exclusiv deasupra spitalelor, şcolilor, 
cartierelor de locuinţe sau monumentelor istorice, ceea ce evident că era 
eronat. Mai mult decât atât, în mod constant au fost publicate ştiri prin care 
se afirma că avioane aparţinând RAF au intrat în spaţiul aerian al Elveţiei, 
dar şi faptul că au bombardat teritoriului Olandei, cu pierderi însemnate de 
vieţi în rândul civililor. 

La sfârşitul anului 1940, după aproape şase luni de bombardamente 
intense, Adolf Hitler a înţeles că Marea Britanie nu poate fi scoasă din luptă 
doar prin acţiunea aviaţiei sale. Bătălia pentru Anglia a fost prima sa 

                                                 
49 Agenţie de ştiri britanică, fondată în anul 1851. A fost creată de Paul Julius Reuter, un 
funcţionar de bancă care a fost iniţiatorul unei agenţii de ştiri în Paris, în anul 1849, el 
utilizând aici atât telegraful electric, cât şi porumbei voiajori. Doi ani mai târziu, mutându-se 
în Anglia, a creat Reuter’s Telegram Company, cu sediul în Londra, care la începutul său a 
furnizat ştiri cu caracter economic diferitelor bănci, caselor de brokeraj, precum şi altor 
firme. Agenţia s-a dezvoltat în mod constant, astfel că, în 1858, Morning Advertiser a devenit 
prima publicaţie care a subscris la serviciile furnizate de Reuters, după care au urmat 
numeroase alte ziare. Beneficiind de sprijinul telegrafului, agenţia şi-a creat o reţea de 
corespondenţi în întreaga lume. A rămas o firmă privată până în 1925, an în care Asociaţia 
Presei a devenit investitor majoritar, pentru ca în 1941 aceasta să deţină controlul total. 
Însă, la sfârşitul anului 1941, jumătate din acţiuni au fost vândute Asociaţiei Proprietarilor 
de Ziare din Londra, pentru ca în 1947, calitatea de acţionar să fie extinsă şi la ziarele din 
Australia şi Noua Zeelandă. În mod direct sau prin intermediul agenţiilor de ştiri naţionale, 
Reuters a oferit servicii aproape în toată lumea, furnizând informaţii atât marilor ziare, cât şi 
posturilor de televiziune şi de radio (Encyclopædia Britannica 1994, vol. 10, p. 5-6). 
50 Au fost citate, cu precădere, ziarele Deutsche Allgemeine Zeitung, Berliner Boersen Zeitung, 
Berliner Lokalanzeiger, Hamburger Fremdenblatt, Voelkischer Beobachter, Nachtausgabe, Popolo 
d’Italia, Giornale d’Italia, la care se poate adăuga şi revista Das Reich (n.a.). 
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înfrângere, iar atacarea intenţionată a cartierelor de locuinţe nu a speriat 
populaţia sau guvernul de la Londra. Se poate afirma astfel că, după o serie 
de succese răsunătoare în Europa, pentru prima dată în cel de-al Doilea 
Război Mondial, maşina de război germană s-a confruntat cu o mare 
naţiune a cărei forţă de voinţă era nu egală germanilor, ci chiar superioară 
acestora. Schimbarea tacticii, începând cu anul 1941, prin atacarea porturilor 
britanice şi a convoaielor din Atlantic, nu a făcut decât să ducă la apariţia 
unei alte etape a celei de-a doua conflagraţii mondiale, Bătălia pentru 
Atlantic51, confruntare în care insularii, dovedind aceeaşi tenacitate şi putere 
de luptă, au ştiut să depăşească şi de această dată toate vicisitudinile apărute. 

 
 

Bătălia Angliei reflectată în presa românească (ianuarie - iunie 1941) 
 

Considerată în general ca fiind începută la 10 iulie 194052, dată la care 
a avut loc primul atac masiv al Luftwaffe53, Bătălia Angliei, aşa cum a rămas 
cunoscută în istorie confruntarea aviatică dintre Marea Britanie şi Germania 
celui de-al Treilea Reich, a continuat pe tot parcursul anului mai sus-
menţionat, precum şi în prima jumătate a anului 1941. Aşa cum se ştie, 
scopul acestei acţiuni era de a controla spaţiul aerian britanic, ceea ce ar fi 
facilitat o ulterioară debarcare în sudul Angliei, sau ar fi dus la o pace de 
compromis între cele două părţi aflate în conflict. Însă, cucerirea Franţei în 
vara anului 1940, care a avut ca efect direct apropierea trupelor germane de 
ţărmurile britanice, i-a înfuriat atât de mult pe insulari, aşa cum nu reuşise să 
o facă niciuna din dovezile referitoare la tirania şi agresivitatea regimului 
nazist54. Consecinţa acestei situaţii a fost aceea că Marea Britanie a decis să 

                                                 
51 Pentru detalii legate de acţiunea germanilor contra porturilor britanice şi a convoaielor de 
vase, vezi Churchill 1997, vol. I, p. 387-395; Liddell Hart f.a., vol. I, p. 483-516. 
52 Orice fenomen istoric este greu de delimitat cronologic cu exactitate, iar Bătălia Angliei 
nu face excepţie. În memoriile sale, Winston Churchill consideră că bombardamentul din 
10 iulie 1940 a reprezentat începutul confruntării aeriene dintre Marea Britanie şi Germania, 
iar finalul său a fost marcat de bombardamentul din 10 mai 1941 (Churchill 1997, vol. I, p. 
337). La rândul său, Jacques de Launay plasează începutul acestei confruntări în 12 august 
1940, aceasta încheindu-se, în opinia lui, la 30 octombrie 1940 (Launay 1988, vol. I, p. 175-
179). Pentru Henri Michel, începerea acestei bătălii a fost tot în 10 iulie 1940, atunci când 
avioanele germane au atacat porturile britanice de la Canalul Mânecii, şi s-a terminat în 12 
octombrie, zi în care Adolf Hitler a renunţat la proiectul său de debarcare în sudul Angliei. 
De fapt, aşa cum s-a mai spus, acest episod din al Doilea Război Mondial este foarte dificil 
de încadrat cronologic, războiul aerian nefiind niciodată total întrerupt, aşa cum se poate 
demonstra prin existenţa „blitz-ului bebeluş”, din februarie 1944 (Dreyfus et alii 2006, vol. 
3, p. 436). 
53 Arma Aeriană (n.a.). 
54 Liddell Hart f.a., vol. I, p. 195. 
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continue lupta, în ciuda faptului că era înconjurată de teritorii controlate de 
Germania, iar în Europa şi în lume se confrunta cu aliatele celui de-al 
Treilea Reich, Japonia şi Italia. 

„În zilele de vară ale anului 1940, după căderea Franţei, eram absolut singuri. 
Niciunul dintre dominioanele britanice, nici India sau coloniile, nu puteau 
trimite un ajutor decisiv, sau trimiseseră între timp ce aveau. Uriaşele armate 
germane victorioase, puternic echipate şi cu ample rezerve de arme 
capturate şi cu arsenale în spatele lor, se adunau pentru lovitura finală. Italia, 
cu forţe numeroase şi impunătoare, ne declarase război şi dorea distrugerea 
noastră în Mediterana şi în Egipt. În Orientul Îndepărtat, Japonia pândea 
impenetrabilă şi a cerut închiderea drumului Birmaniei împotriva 
aprovizionării Chinei. Rusia Sovietică era legată de Germania prin Pactul ei 
şi dădea un ajutor important lui Hitler în materii prime. Spania, care ocupase 
deja zona internaţională Tanger, se putea întoarce în orice moment 
împotriva noastră şi să ceară Gibraltarul, sau să invite Germania să o ajute 
să-l atace, sau să instaleze baterii ca să împiedice trecerea prin Strâmtoare. 
Franţa lui Pétain, mutată curând de la Bordeaux la Vichy, putea fi forţată 
oricând să ne declare război. Ceea ce rămăsese la Toulon din flota franceză 
părea să fie în mâinile germanilor. Cu siguranţă că nu eram lipsiţi de 
duşmani”55. 

Lunile ianuarie şi februarie au fost caracterizate de o oarecare acalmie 
ce s-a datorat vremii nefavorabile, ceea ce a oferit apărării civile britanice o 
mult dorită perioadă de odihnă. Bombardamentele germane au fost însă 
reluate în primăvara anului 1941, cu aproape aceeaşi intensitate ca şi cele 
realizate în a doua jumătate a anului precedent, atacurile aeriene având loc în 
paralel cu acţiunea submarinelor germane împotriva vaselor comerciale 
britanice. 

După ce în decursul anului 1940 fuseseră bombardate aerodromurile, 
uzinele de aviaţie şi armament, cartierele de locuinţe din Londra şi din alte 
mari oraşe ale Marii Britanii, în primele zile ale lunii martie 1941, Hermann 
Göring, dându-şi seama de importanţa vitală pe care o avea aducerea 
materiilor prime pe calea maritimă, a început să aplice aşa-numitul „tur al 
porturilor făcut de Luftwaffe”56. 

Primul mare oraş ce a fost atacat în acest blitz de primăvară a fost 
Portsmouth, ale cărui docuri au fost greu lovite în ziua de 8 martie, iar apoi 
încă trei nopţi la rând. Alegerea acestui oraş-port s-a datorat faptului că aici 
existau atât şantiere ale statului, cât şi şantiere particulare care produceau 
vase de război moderne, precum şi vedete rapide. Mai mult decât atât, 
existenţa unor mari ateliere de reparaţii ale navelor a contribuit cu siguranţă 
destul de mult în decizia germanilor de a întreprinde aceste raiduri aeriene. 

                                                 
55 Churchill 1997, vol. I, p. 316. 
56 Ibidem, p. 382. 
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Conform ziarului Curentul, care utiliza surse germane de informare 
pentru a descrie Bătălia Angliei în paginile sale, atacul din noaptea de 10/11 
martie a durat „cu o violenţă neslăbită” timp de cinci ore, de la ora 21 până 
la ora 2 dimineaţa, pagubele fiind însemnate57. Din paginile ziarului amintit 
reiese că au fost cauzate grave distrugeri instalaţiilor de importanţă militară 
ale portului, precum şi cartierelor industriale, numeroase flăcări ridicându-se 
din docuri, din depozite şi din arsenale, ele transformându-se în scurt timp 
în imense incendii58. 

Atacuri violente au fost aplicate şi oraşelor Glasgow59 şi Hull60, oraşul 
scoţian, conform informaţiilor publicate în ziarul Universul, suportând pentru 
prima dată de la începutul războiului un atac aerian. Datorită artileriei 
antiaeriene, aviatorii germani au adoptat tactica bombardării pe timp de 
noapte a oraşelor, asupra lor aruncându-se bombe de la asfinţit şi până în 
zori, o mare parte din instalaţiile portuare şi a concentrărilor industriale ale 
oraşului fiind astfel distruse61. 

Numeroasele succese repurtate de Luftwaffe nu trebuie însă luate ad 
literam, întrucât acestea, aşa cum s-a mai spus, au ajuns în presa românească 
prin intermediul celei germane. Conform ziarelor din România, piloţii 
germani întotdeauna bombardau ţintele industriale şi militare din Marea 
Britanie, orice raid al acestora fiind încununat de succes, în timp ce 
bombardierele ce făceau parte din Royal Air Force îşi aruncau încărcăturile lor 
explozive doar deasupra şcolilor, spitalelor şi bisericilor, ba chiar se sublinia 
că victimele erau întotdeauna doar din rândul civililor, încât se poate afirma 
fără niciun dubiu că evenimentele erau percepute într-un mod părtinitor. 

Ca şi în paginile ziarelor apărute în a doua jumătate a anului 1940, 
datorită faptului că România era deja un aliat al Germaniei, iar Anglia era în 
război cu aceasta din urmă, denigrarea Marii Britanii, a Imperiului Britanic şi 

                                                 
57 Curentul, din 13 martie 1941. 
58 Ibidem. 
59 Glasgow era un important centru economic şi de comunicaţie de pe ţărmurile vestice ale 
Marii Britanii, importanţa lui fiind sporită de marile şantiere maritime pe care le deţinea. 
Avea peste un milion de locuitori, fiind totodată cel mai mare port prin care se importa 
bumbacul, precum şi de distribuţiei a acestuia, tot aici aducându-se, de asemenea, mari 
cantităţi de minereuri ce erau vitale pentru industria metalurgică din Scoţia. Regiunea 
oraşului Glasgow era străbătută de o reţea densă de căi ferate ce o legau de Anglia. Distanţa 
relativ scurtă care-l separa de Canada şi Statele Unite a favorizat mult comerţul lui cu aceste 
două ţări (Universul, din 16 martie 1941). 
60 Hull era al doilea port al Angliei din punctul de vedere al pescuitului. Existau, de 
asemenea, numeroase mori care efectuau extragerea uleiurilor vegetale, ce s-au dezvoltat 
din vechile instalaţii pentru extragerea grăsimii de balenă, ele având cel mai mare randament 
din toată Anglia. Oraşul avea un rol major în traficul de mărfuri cu statele scandinave 
(ibidem). 
61 Ibidem, din 16 martie 1941. 
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a tot ce era legat de politica insulară devenise o practică obişnuită pentru 
gazetarii români. Pamfil Şeicaru, Vladimir Dumitrescu, Ioachim Botez, 
Petre Janura, Emil Stăncescu şi Romulus Dianu sunt doar câteva nume de 
ziarişti, care, raliindu-se politicii externe oficiale a statului, aceea de a fi 
alături de Germania şi Italia, s-au grăbit să terfelească imaginea Marii Britanii 
în fel şi chip în paginile ziarelor lor, punând pe seama britanicilor toate relele 
posibile şi imposibile. Doar printr-o simplă enumerare a titlurilor articolelor 
scrise de ei, se poate uşor observa atitudinea complet răuvoitoare a acestora, 
iar exemplele nu sunt deloc puţine: Eternul Albion un eliberator straniu62, 
Terorismul politico-economic al Angliei în Argentina63, Adevărata faţă a Angliei64, 
Egoismul britanic65, Din trecutul leului britanic66, Metodele diplomaţiei britanice nu 
cadrează cu uzanţele protocolare67, De la gândurile altruiste ale lui Ferdinand de Lesseps 
la egoismul britanic68 etc. 

În cadrul acestei confruntări, se poate afirma însă că tendinţa de a 
exagera pierderile inamicului a fost o greşeală comună ambelor părţi aflate 
în conflict, numai că pentru tabăra germană s-a transformat într-un adevărat 
handicap. Piloţii din Luftwaffe raportau succese după succese în bombardarea 
ţintelor lor, victorii în duelurile aeriene cu avioanele de vânătoare inamice, 
auzeau încontinuu de la superiorii lor că Anglia se afla la limita resurselor 
sale, dar, cu toate acestea, constatau că se confruntă cu un număr constant 
de avioane de vânătoare britanice, ceea ce a provocat nedumerire mai întâi, 
iar apoi deprimare69. 

Dacă privim comparativ cele două tabere aflate în război, nu putem să 
nu remarcăm caracterul rudimentar al echipamentelor radio de la bordul 
avioanele germane, care, deşi dotate cu sistem de radiotelefonie pentru 
intercomunicaţii în timpul zborului, s-au dovedit a fi inferioare dotărilor 
existente pe aparatele de zbor britanice70. Faptul că aeronavele germane erau 
„oarbe” pe timp de noapte, Germania nedispunând încă de sistemul 
detectării prin radar al avioanelor inamice - spre deosebire de britanici care 
aveau o vastă reţea de radare - a contribuit din plin, în final, la eşecul 
germanilor în acţiunea lor de „pedepsire” a insularilor. Astfel, forţele 
militare ale celui de-al Treilea Reich, victorioase până atunci în Europa 
tocmai datorită superiorităţii armamentului lor, se vedeau pentru prima dată 

                                                 
62 Curentul, din 17 martie 1941. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem, din 22 ianuarie 1941. 
65 Ibidem, din 9 ianuarie 1941. 
66 Ibidem, din 20 ianuarie 1941. 
67 Ibidem, din 13 mai 1941. 
68 Ibidem. 
69 Liddell Hart f.a., vol. I, p. 137. 
70 Ibidem, p. 132. 
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confruntate cu un adversar superior din punctul de vedere al tehnicii 
militare, împlinindu-se astfel cuvintele generalului Charles de Gaulle, 
afirmaţie făcută la puţin timp înaintea ieşirii Franţei din război: „Zdrobiţi 
astăzi de forţa mecanică, vom putea învinge în viitor datorită unei forţe 
mecanice superioare. Destinul lumii se află în aceasta”71. 

Un alt handicap pentru piloţii germani l-au reprezentat condiţiile 
meteorologice. Cum vremea era foarte schimbătoare deasupra Canalului 
Mânecii şi cum norii veneau de obicei dinspre vest, englezii erau primii care 
aflau prognoza vremii. Astfel, de multe ori se întâmpla ca bombardierele 
germane să rateze alăturarea lor la escortele formate din avioane de 
vânătoare, datorită norilor masaţi deasupra Franţei şi Belgiei, astfel încât 
unele formaţii de avioane de bombardament să zboare fără protecţie, iar 
altele să aibă protecţie dublă, ceea ce s-a soldat cu efecte catastrofale72. În 
plus, în cadrul asaltului german asupra Britaniei au existat „păreri diferite, 
scopuri conflictuale şi planuri neîndeplinite complet”, o metodă de atac ce 
se dovedise eficientă fiind abandonată în favoarea a ceva nou, ceea ce arăta 
că aviatorii germani erau deja uluiţi şi nesiguri pe ei înşişi73. În schimb, 
Luftwaffe beneficia de o planificare mai bună, Serviciul Britanic de Salvare 
funcţionând la început în mod ocazional, piloţii doborâţi în mare trebuind 
să se bizuie pe noroc pentru a fi salvaţi74. 

După Portsmouth, Hull şi Glasgow, tot în luna martie, a fost rândul 
oraşelor Liverpool75, Belfast76, Manchester, Birmingham, Newcastle, Bristol, 
şi Salford să treacă prin proba focului, toate aceste oraşe suferind atacuri din 
partea aviaţiei germane. Bineînţeles că nu putea lipsi Londra, cel mai mare 

                                                 
71 Dreyfus et alii 2006, vol. 3, p. 436. 
72 Liddell Hart f.a., vol. I, p. 138. 
73 Churchill 1997, vol. I, p. 346, 356. 
74 Liddell Hart f.a., vol. I, p. 138. 
75 Oraşul Liverpool a fost atacat şapte nopţi la rând. 3 000 de oameni au fost ucişi sau 
răniţi, iar 76 000 au rămas fără locuinţe. Din cele 140 de dane pe care portul le avea, 69 au 
fost scoase din funcţiune, iar tonajul ancorat a fost distrus în proporţie de trei pătrimi. 
Portul acestui oraş deţinea primul loc în traficul de pasageri al Marii Britanii (Churchill 
1997, vol. I, p. 382). 
76 Prin portul oraşului Belfast se făcea aprovizionarea întregii Irlande de Nord cu mărfuri de 
primă necesitate, în special cu produse alimentare şi blănuri. Totodată, avea un rol esenţial 
în exportul de produse industriale, precum şi în domeniul construcţiilor navale datorită 
numeroaselor şantiere ce existau acolo. Era o bază pentru comerţul exterior britanic, în 
portul nord-irlandez debarcând marile cargoboturi ce veneau din Atlantic. Avea o mare 
importanţă şi pentru aprovizionarea industriilor engleze cu materii prime, întrucât, 
încărcăturile aduse de peste Ocean erau ulterior trimise în porturile din Anglia, folosindu-se 
vapoare de comerţ cu un tonaj mai redus. În preajma oraşului erau numeroase depozite şi 
hangare de aviaţie. În anul 1937, 7-8% din totalul vaselor construite în Marea Britanie erau 
realizate la Belfast, pentru ca în perioada 1937-1939 circa 4% din vasele de război britanice 
să fie produse acolo (Universul, din 19 martie 1941). 
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oraş şi port77 al lumii la acea vreme, dimensiunile sale făcând-o să fie o ţintă 
uşoară, ce nu necesita multă acurateţe pentru a fi lovită, dar, totodată, să 
poată primi toate aceste lovituri şi să meargă mai departe. „Londra era ca un 
fel de uriaş animal preistoric, capabil să suporte multe răni şi totuşi să-şi 
păstreze viaţa şi mişcările. […] A suportat tot ce a primit şi ar fi putut 
suporta şi mai mult”78. 

În noaptea de 9/10 aprilie, sub pretextul că raidurile aeriene împotriva 
Marii Britanii nu sunt nimic altceva decât represalii la bombardarea 
teritoriului Germaniei, aviatorii din Luftwaffe au aruncat încărcăturile lor 
explozive deasupra Londrei, creând astfel mari incendii ce puteau fi 
observate de la Canalul Mânecii, sau chiar de pe ţărmurile Belgiei79. 

Singura modalitate de răspuns a britanicilor la toate aceste 
bombardamente suferite, a fost ca, la rândul lor, să lovească Germania prin 
atacuri aeriene. Cum avioanele de vânătoare nu aveau o rază de acţiune care 
să le permită ajungerea deasupra teritoriului german, bombardierele plecau 
noaptea, fără escortă, iar datorită posibilităţilor tehnice limitate existente la 
acea vreme, explozibilele erau aruncate cu o marjă de eroare de aproape 10 
mile, ceea ce făcea ca de multe ori să fie lovite, pe lângă obiective industriale 
şi militare, şi cartiere civile80. 

În toiul Bătăliei Angliei a avut loc o acţiune ciudată care a născut 
multe controverse de-a lungul timpului în istoriografie şi care, cu siguranţă, 
va rămâne una dintre marile enigme ale celui de-al Doilea Război Mondial. 
Este vorba de zborul lui Rudolf Hess în Scoţia, din 10 mai 1941. 
Propunerile sale de pace vizau acordarea unei libertăţi totale pentru 
Germania în Europa, precum şi retrocedarea coloniilor, în schimbul 
recunoaşterii integrităţii Imperiului Britanic. Având în vedere faptul că 
oficialităţile de la Londra au refuzat să aibă vreo întrevedere cu acesta, 
internându-l imediat într-un lagăr de prizonieri, este greu de precizat 
adevăratul scop pe care el l-a avut atunci când a întreprins această acţiune cu 

                                                 
77 Portul Londrei era compus din 10 sisteme de docuri, dintre care unele erau legate între 
ele, cel mai mare fiind cel de la Tilbury, la gura Tamisei, acolo ancorând vasele 
transoceanice. În perimetrul acestor sisteme de docuri, cu o suprafaţă totală de 1 680 ha, 
erau 225 km de cale ferată şi 75 km de şosele. Bazinele portului, prin sistemul docurilor, se 
puteau închide cu ajutorul unor baraje, fluxul şi refluxul neafectând cu nimic nivelul apei, 
vasele fiind astfel încărcate şi descărcate în orice moment. În anul 1938, în portul capitalei 
britanice ancorau cam 40 de vase pe zi, ele aducând aproximativ 36 milioane de tone de 
mărfuri. Magaziile sale puteau adăposti 1 milion de tone de mărfuri (Curentul, din 20 
septembrie 1940). 
78 Churchill 1997, vol. I, p. 355. 
79 Curentul, din 19 aprilie 1941. 
80 Johnson 2003, p. 363. 
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adevărat nebunească81. Deşi acest eveniment absolut neaşteptat a creat o 
situaţie stânjenitoare la Berlin, presa românească, preluând ca de obicei 
informaţiile de la agenţiile germane de ştiri, a căutat să minimalizeze acest 
caz, considerând că fuga în Marea Britanie a succesorului desemnat al lui 
Hitler la conducerea celui de-al Treilea Reich a fost doar o încercare disperată 
de a salva Anglia de la o distrugere totală în faţa unei Germanii victorioase 
în război82. 

Având în vedere originea germanică a poporului englez, precum şi a 
limbii engleze, făcând referiri la discursurile lui Adolf Hitler din 6 octombrie 
1939 şi, respectiv, 19 iulie 1940, prin care Führer-ul a căutat să ajungă la o 
înţelegere cu britanicii, ziarele româneşti vedeau acţiunea cu totul 
neobişnuită a lui Hess ca înscriindu-se pe această linie a împăcării dintre 
Marea Britanie şi Germania, pentru a se evita prăbuşirea celei dintâi, misiune 
pe care liderul nazist ar fi întreprins-o chiar cu preţul sacrificiului personal83. 
Explicaţiile date în continuare erau acelea că, bazându-se pe numeroase 
cunoştinţe pe care Hess le avea în Anglia, lordul Hamilton fiind cea mai 
importantă dintre ele, liderul nazist dorea să provoace căderea guvernului 
condus de Winston Churchill84, el socotind că ar fi putut realiza acest lucru 
dacă ar izbuti „să ducă Angliei adevărul”85. Nu în ultimul rând, ziariştii 
români, ca şi cei germani de altfel, explicau acest zbor în Scoţia prin faptul 
că Rudolf Hess era grav bolnav, precum şi datorită unor idei fixe, la care se 
adăugau vagi considerente umanitariste86. 

Atacul asupra Londrei din 10/11 mai a fost cel mai puternic, acum 
utilizându-se bombe incendiare. Au apărut peste 2 000 de incendii, au fost 
avariate peste 150 de conducte de apă, iar refluxul Tamisei a făcut să fie şi 
mai greu de luptat cu toate aceste vâlvătăi87. În dimineaţa zilei următoare, 
sute de focuri erau incontrolabile, iar patru dintre ele mai ardeau chiar şi în 
noaptea de 13/14 mai, ceea ce a făcut ca distrugerile să fie mai mult decât 

                                                 
81 Autorităţile de la Kremlin, în frunte cu Stalin, au perceput această acţiune a lui Hess ca 
fiind un indiciu al unei posibile înţelegeri între Marea Britanie şi Germania, pe seama 
Uniunii Sovietice, realizându-se astfel coşmarul care i-a urmărit pe liderii de la Moscova în 
toată perioada interbelică, acela de formare a unei „cruciade occidentale” antibolşevice. În 
realitate, autorităţile britanice, dar mai ales Winston Churchill, în ciuda prejudecăţilor lor 
antisovietice, erau prea conştiente de primejdia pe care o reprezenta existenţa celui de-al 
Treilea Reich, ca să-şi permită să negocieze cu Rudolf Hess (Launay 1988, vol. I, p. 191). 
82 Universul, din 19 mai 1941. Pentru mai multe detalii despre zborul lui Hess în Scoţia, vezi 
Calvocoressi 2000, p. 27-44; Picknett et alii 2011. 
83 Universul, din 17 mai 1941. 
84 Ibidem. 
85 Curentul, din 16 mai 1941. 
86 Ibidem. 
87 Churchill 1997, vol. I, p. 382. 
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numeroase88. Presa românească, ca şi în cazul atacurilor germane anterioare, 
a prezentat acest bombardament ca fiind de fapt un răspuns la raidurile 
efectuate de Royal Air Force asupra cartierelor de locuinţe din oraşele 
germane, deşi acum există posibilitatea să se afirme în mod clar că nu era 
adevărat. Această explicaţie a caracterului de replică germană pentru 
bombardarea Marii Britanii a fost dată atât de des încât, probabil, mulţi 
cititori ai ziarelor din România au şi crezut acest lucru, mai ales că nu aveau 
alte surse de informare pentru a face o comparaţie între ceea ce se afirma în 
presa mondială şi ceea ce era publicat în ziarele româneşti. 

Nefiind capabil să-i vină de hac Marii Britanii, care pentru presa 
germană nu mai era decât „perfidul Albion”89, atitudine la care, bineînţeles 
că presa românească a aderat şi ea, Hitler a fost constrâns să realizeze noi 
cuceriri în Europa90, atât pentru a-i priva pe britanici de eventuale capuri de 

                                                 
88 Peste 3 000 de persoane au fost ucise sau rănite. Au fost lovite 5 docuri şi 71 de 
obiective-cheie, jumătate dintre ele fiind fabrici. În urma acestui raid, circulaţia în Londra a 
putut fi restabilită complet abia la începutul lunii iunie. Camera Comunelor a fost lovită de 
o bombă, refacerea ei durând mai mulţi ani. Pe de altă parte, bateriile antiaeriene britanice 
au doborât 16 avioane inamice, ceea ce a constituit un record (ibidem). 
89 Albion este considerat un cuvânt de origine celtică, fiind termenul străvechi folosit 
pentru a desemna Britannia, cu toate că există opinia că ar fi mai potrivit pentru Scoţia, 
întrucât termenul galic Alba era utilizat pentru teritoriul Scoţiei de astăzi. Este un termen 
întâlnit foarte des în mitologie, fiind de asemenea frecvent şi în poeziile lui William Blake. 
Denumirea teritoriului Angliei de astăzi cu termenul Albion este atribuită şi lui Iulius 
Caesar, care, a utilizat acest cuvânt datorită existenţei stâncilor calcaroase de la ţărmul sudic, 
din apropierea localităţii Dover de astăzi, stânci care sunt vizibile din Franţa atunci când 
este senin. La traversarea Canalului Mânecii, aceste aride, alburii şi ameninţătoare stânci 
reprezintă parcă un adevărat avertisment împotriva tentativei de a călca duşmănos în Anglia 
(Anghelescu Irimia 1999, p. 13; Doinaş 2002, p. 7; O’Meara 2007, p. 8). Sintagma „perfidul 
Albion” a fost utilizată pentru prima dată de francezi, iar apoi preluată de ceilalţi 
continentali care nu puteau înţelege rolul englezilor în păstrarea echilibrului european de 
forţe. În istoria modernă a Europei, marile puteri au avut propriile lor obiective care 
presupuneau o extindere a influenţei şi a teritoriului în Europa, în timp ce Anglia a adoptat 
„splendida izolare”, fiind în acelaşi timp custodele balanţei de putere dintre marile naţiuni. 
Sprijinirea taberei mai slabe în detrimentul celei puternice, urmată apoi de trecerea în tabăra 
fostului adversar atunci când foştii săi aliaţi acumulaseră prea multă putere, alături de 
stăruinţa Angliei lipsită de orice sentimentalism, i-au atras în mod nejustificat resentimente 
şi oprobriu. Acest mod de diplomaţie, practicat de britanici pe parcursul a patru secole, a 
menţinut pacea în Europa, întrucât Anglia s-a opus în mod constant potenţialului tiran 
continental, indiferent cine ar fi fost el acela (Kissinger 2002, p. 84). În opinia lui H. 
Morgenthau, „perfidul Albion” a devenit un clişeu în spusele celor care fie nu au reuşit să-i 
obţină sprijinul oricât de mult s-ar fi străduit, fie l-au pierdut după ce au plătit un preţ care li 
s-a părut prea mare” (Morgenthau 2007, p. 226). 
90 În primăvara anului 1941, Germania a întreprins câteva campanii militare încununate de 
succes. În 12 zile Iugoslavia a fost scoasă din luptă (6-18 aprilie), iar acţiunea împotriva 
Greciei (6 aprilie - 2 mai) a fost încheiată în mai puţin de o lună, în pofida intervenţiei 
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pod, cât şi pentru a asigura materiile prime necesare maşinii de război 
germane91. 

Cu toate că englezii nu aveau de unde să ştie acest lucru, raidul din 
mai a fost ultimul atac major al Luftwaffe asupra insulelor britanice, deoarece, 
întreaga forţă aeriană condusă de feldmareşalul Albert Kesselring a fost 
mutată în est, în perioada cuprinsă între sfârşitul lunii mai şi începutul lunii 
iunie 1941. Se punea astfel în aplicare ordinul nr. 21 - operaţiunea 
„Barbarossa”, din 18 decembrie 1940, prin care era prevăzut un atac fulger 
al Germaniei împotriva Uniunii Sovietice, care să ia sfârşit înainte de 
înfrângerea Angliei. 

Totuşi, dacă analizăm modul în care a decurs războiul dintre britanici 
şi germani până la acel moment, nu putem să nu remarcăm faptul că Führer-
ul i-a înţeles mai bine pe englezi decât o făcuse Napoleon cu mai mult de o 
sută de ani în urmă, şi a făcut eforturi neobişnuite pentru a nu le răni 
mândria. S-a bazat pe simţul practic al insularilor, dovedit de-a lungul 
întregii epoci moderne, şi le-a oferit acestora mai multe tentative de pace 
avantajoase dacă avem în vedere împrejurările în care au fost făcute, crezând 
că britanicii vor conştientiza situaţia disperată în care se aflau92. Confruntat 
însă cu refuzul acestora de a se recunoaşte învinşi, Hitler a fost descumpănit 
şi, în final, neştiind cum să procedeze, s-a întors ca şi Napoleon către Rusia, 
cucerirea acesteia din urmă fiind considerată doar ca o etapă preliminară a 
răfuielii finale cu Anglia93. Procedând astfel, conform unui truism colportat 
la dineuri, conducătorul celui de-al Treilea Reich nu a făcut altceva decât să 
încalce prima regulă a politicii externe care susţine că nu trebuie să invadezi 
Rusia94. 

Cu siguranţă că indecizia dovedită de germani s-a dovedit o greşeală 
tactică imensă în cadrul celei de-a doua conflagraţii mondiale, aspect sesizat 
de Ernst von Weizsäcker95, titularul Ministerului de Externe al Reich-ului, 

                                                                                                                        
forţelor britanice din Orientul Apropiat. Ocuparea Cretei (20-31 mai) s-a făcut prin 
utilizarea pe scară largă a trupelor de paraşutişti (Dreyfus et alii 2006, vol. 3, p. 434). 
91 Ibidem. 
92 Liddell Hart f.a., vol. I, p. 196. 
93 Ibidem; Reid 2013, p. 44. 
94 Reid 2013, p. 42. 
95 Ernst von Weizsäcker (12 mai 1882 - 1 august 1951). A fost ofiţer de marină în timpul 
Primului Război Mondial, iar în anul 1920 a fost angajat în Ministerul de Externe. În 
1937 a avut funcţia de director în cadrul acestui minister, iar un an mai târziu a devenit 
şeful diplomaţiei germane, titulatură pe care a deţinut-o până în 1943. În ultimii doi ani 
de război a fost ambasador al Germaniei la Vatican. După încheierea conflagraţiei 
mondiale, a fost arestat şi judecat, primind o condamnare pentru cinci ani de închisoare. 
Nu a efectuat decât 18 luni, fiind eliberat datorită unei amnistii generale. În 1950 şi -a 
publicat memoriile, susţinând că a fost unul din generalii care s-a opus mereu lui Hitler şi 
guvernului nazist, dar acest lucru este greu de crezut datorită funcţiei onorifice pe care o 
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tatăl viitorului preşedinte96 al Republicii Federale Germania. Din fericire 
însă, opinia sa corect formulată nu a fost luată în calcul: 

„S-ar putea să pară o perspectivă atrăgătoare să dăm sistemului comunist o 
lovitură de moarte şi s-ar putea de asemenea spune că era inerent, în logica 
lucrurilor, să stăpânim continentul euro-asiatic, împotriva anglo-
saxonismului şi aderenţilor lui. Dar singurul factor decisiv este dacă acest 
proiect ar grăbi prăbuşirea Angliei … Un atac german asupra Rusiei va da 
doar o nouă forţă morală britanicilor. El va fi interpretat ca o nesiguranţă 
germană în privinţa succesului luptei noastre împotriva Angliei. De aceea, 
trebuie să recunoaştem nu doar că războiul va mai dura încă mult timp ci şi 
că l-am putea de fapt prelungi în felul acesta, în loc să-l scurtăm”97. 

Odată cu venirea lunii iunie şi mutarea forţelor germane în est, la 
Posen, a încetat practic şi Bătălia Angliei, chiar dacă în anii următori au mai 
existat câteva atacuri sporadice asupra insulelor britanice. Încheierea acestei 
confruntări aeriene este vizibilă şi din conţinutul presei româneşti a vremii, 
în paginile ziarelor din România începând să fie prezent un alt eveniment, 
de un interes chiar cu mult mai mare pentru cititori decât cel stârnit de 
disputa anglo-germană. Desigur, acest nou subiect al gazetarilor români, de 
o importanţă atât de mare nu putea fi decât nou-deschisul Front de Est, 
împotriva Uniunii Sovietice, mai ales că trupele române participau şi ele la 
operaţiunile militare germane, ca urmare a pierderilor teritoriale pe care 
România le suferise în iunie 1940, în favoarea vecinului său estic. 
 
 
Bătălia Angliei reflectată în presa legionară din România (septembrie 
1940 - ianuarie 1941) 
 

Bătălia Angliei, una din cele mai importante şi mai dramatice încleştări 
ale celui de-al Doilea Război Mondial, a beneficiat de o atenţie sporită a 
presei din timpul statului naţional-legionar. Acest aspect este uşor de 
observat dacă se analizează conţinutul celor trei cotidiene, Buna vestire98, 

                                                                                                                        
avea în cadrul SS-ului. A rămas o persoană controversată a celui de-al Treilea Reich 
(http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Weizsaeker.html, accesat în 10 
iunie 2009). 
96 Richard von Weizsäcker, preşedinte al Republicii Federale Germania, din 1 iulie 1984 şi 
până în 30 iunie 1994 (n.a.). 
97 Churchill 1997, vol. I, p. 439. 
98 Din 1937, ziarul Buna vestire a fost organizat ca o societate anonimă pe acţiuni, majoritatea 
acestora fiind deţinută de profesorul Manoilescu şi familia sa. Atunci când ziarul a reapărut, 
în 8 septembrie 1940, componenţa colectivului de redacţie suferise transformări radicale, 
datorită faptului că mulţi din vechiul colectiv nu mai erau în viaţă, ei fiind executaţi în 21 
septembrie 1939, din ordinul regelui Carol al II-lea. În noua componenţă a redacţiei, 
director era Grigore Manoilescu, prim-redactor, Constantin Noica, în timp ce Valeriu 
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Cuvântul99 şi Axa, care au fost recunoscute printr-un comunicat al 
Secretariatului General, din 19 decembrie 1940, ca formând împreună presa 
legionară100. Este important de precizat faptul că în acea perioadă au apărut 
şi alte ziare, care pot fi considerate pe bună dreptate ca fiind legionare, dar 
ele nu purtau pe frontispiciu menţiunea „ziar al Mişcării Legionare”. Ca 
urmare, articolele scrise în ziare precum Pământul strămoşesc, Glasul strămoşesc 
nu exprimau poziţia oficială a Legiunii faţă de anumite probleme, iar 
afirmaţiile făcute în aceste publicaţii nu angajau conducerea legionară cu 
nimic. 

În fiecare număr al ziarelor mai înainte amintite au fost descrise cu lux 
de amănunte evenimentele recente din conflictul anglo-german. Cum este 
uşor de anticipat, atitudinea ziarelor era în mod clar germanofilă şi, 
bineînţeles, anglofobă, desfăşurarea ostilităţilor fiind prezentată întotdeauna 
într-o lumină favorabilă Germaniei. Atitudinea antibritanică a presei 
româneşti a dus chiar la un protest adresat de subsecretarul de stat de la 
Foreign Office, R. A. Butler, ministrului plenipotenţiar al României la Londra. 
Se considera că tonul ofensator al presei româneşti faţă de Marea Britanie 
era lipsit de orice motivare şi se atrăgea în acelaşi timp atenţia că „rasa 
britanică este mândră şi orgolioasă; aşa cum ştie să suporte moartea şi 
distrugerea, nu înţelege să suporte ofensa”101. În impunerea acestei viziuni 
antibritanice un rol important l-a avut Direcţia Presei, din cadrul 
Ministerului Propagandei Naţionale, acolo ţinându-se zilnic consfătuiri ale 
reprezentantului direcţiei, de cele mai multe ori el fiind directorul, cu ziariştii 
acreditaţi. Prin aceste întruniri se transmiteau atât ziarelor din capitală, cât şi 
celor din întreg cuprinsul ţării, materiale documentare şi informative 

                                                                                                                        
Olaniuc îndeplinea funcţia de secretar. Colectivul de redacţie era alcătuit din: Cristian 
Petrescu, Ion Stoenescu, Horia Stamatu, Ştefan Ion Gheorghe, Luca Popovici, Radu Gyr, 
Mircea Streinul, Alexandru Alexianu şi Demetrie Soutzu. Colaboratori ai ziarului au fost: 
Mihail Manoilescu, Constantin Noica, Octav Vorobchievici, Emanuel Voinescu, Mircea 
Mateescu, Dragoş Vrânceanu, Ciril Vârnav, Nicolae Pană, Demetrie Ganea, Paul Petzi, 
Barbu Slusanschi şi Mircea Pop. În timpul statului naţional-legionar ziarul a fost suspendat 
timp de o săptămână, Alexandru Constant, ministrul Propagandei, devenind director, iar 
Constantin Noica a fost înlocuit cu Horia Stamatu în funcţia de prim-redactor (Sima 1995, 
p. 12-13). 
99 A fost fondat în 1924 de către Titus Enacovici, iar din 1933 a fost catalogat ca fiind ziar 
legionar. După moartea lui Nae Ionescu, soţia acestuia a donat ziarul Cuvântul Mişcării 
Legionare. În timpul statului naţional-legionar a apărut între 13 octombrie 1940 şi 23 
ianuarie 1941. Directorul ziarului a fost P. P. Panaitescu, iar Ştefan C. Ionescu a îndeplinit 
funcţia de secretar general (ibidem, p. 177). 
100 Ibidem, p. 207. 
101 AMAER, fond 71 Anglia 1920-1944, vol. 14, f. 318. Telegramă trimisă în 25 noiembrie 
1940, de la Legaţia României din Londra către Ministerul Afacerilor Străine din Bucureşti. 
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verificate102, eliminându-se astfel din start posibilitatea publicării unor 
informaţii contrare cu politica dusă de autorităţile statului. Ba chiar mai 
mult, spre deosebire de presa britanică, care era aproape complet liberă103, în 
România se realiza şi un control al executării directivelor primite, prin 
trimiterea zilnică către titularul departamentului a unor dosare ce conţineau 
tăieturi din ziare104. 

Nu au lipsit din presa legionară atacurile directe împotriva Angliei şi a 
tot ce era englezesc, unele pasaje fiind de-a dreptul caustice şi defăimătoare. 
Astfel, într-unul din articolele ziarului Cuvântul, articol intitulat Faţa cea 
adevărată a Angliei, autorul îşi varsă întreg veninul său vizavi de poporul 
englez, considerând că „niciunul din popoarele pământului nu este în stare 
de atâta ipocrizie ca cel englez”105. În numărul următor al aceluiaşi ziar, G. 
Racoveanu nu are niciun pic de compasiune faţă de încercările prin care 
trecea poporul englez la acea vreme, ba chiar, apocaliptic, îi prevestea 
sfârşitul. 

„Corsarii mărilor se plâng de vase corsare. Făcătorii de robi vorbesc în 
numele ideii de libertate a popoarelor. Tâlharii planetei vor să treacă în ochii 
proştilor drept atleţi ai ideii de dreptate. Negustorii pământului vor să se 
arate ocrotitori ai acţiunilor morale. Ceasul demascărilor a bătut … Şi în 
finala încercare, Anglia va fi zdrobită”106. 

P. P. Panaitescu nu se lasă nici el mai prejos, el nevăzând în investiţiile 
britanice din economia românească decât o nouă dovadă a perfidiei 
Albionului de a spolia ţara. 

„Petrolul şi grâul nostru sunt poate totuşi fapte istorice mai interesante decât 
luptele pentru creştinătate?… Câtă vreme banii intră în buzunarul englezilor 
de la Royal Dutch, iar în ţară nu rămâne niciun câştig, câtă vreme toţi 
inginerii sunt englezi, ca în celelalte colonii, e bine”107. 

Existenţa unui guvern naţional-legionar în România doar pe durata a 
patru luni de zile, din septembrie 1940 până în ianuarie 1941, a făcut ca 

                                                 
102 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presă Internă 1930-1945, dosar nr. 
385/1938-1943, f. 80. 
103 Presa engleză, în timpul războiului, nu era controlată decât în ceea ce privea ştirile 
interne aflate în legătură cu siguranţa statului. Astfel, cele mai multe ştiri erau publicate pe 
simpla răspundere a diverşilor corespondenţi sau agenţii de presă. Aceeaşi normă era 
aplicată şi pentru emisiunile de radio, asupra cărora guvernul britanic nu avea un control 
strict (AMAER, fond 71 Anglia 1920-1944, vol. 14, f. 525. Telegramă transmisă de la 
Legaţia României din Londra, în 21 ianuarie 1941, de către Radu Florescu, către Ministerul 
Afacerilor Străine din Bucureşti). 
104 ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presă Internă 1930-1945, dosar nr. 
385/1938-1943, f. 80. 
105 Cuvântul, din 17 ianuarie 1941. 
106 Ibidem, din 18 ianuarie 1941. 
107 Ibidem, din 19 ianuarie 1941. 
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presa regimului format în toamna ultimului an al deceniului patru să nu 
poată analiza încleştarea anglo-germană de la început, din motive lesne de 
înţeles, şi nici să nu poată să redea în paginile sale sfârşitul acestei bătălii 
pentru a recunoaşte primul eşec major al Germaniei în cel de-al Doilea 
Război Mondial. Dar, ea reuşeşte să surprindă momentele cele mai 
dramatice ale acestei lupte, precum şi cele mai importante modificări de 
strategie în cele două tabere. Rezistenţa engleză din primele luni a fost 
decisivă, deoarece, odată depăşit momentul critic al perioadei de început, 
moralul englezilor a crescut pe zi ce trecea, purtându-i către victorie. 

Componenta antisemită a Mişcării Legionare, aversiunea atavică a 
acesteia faţă de evrei, nu a făcut decât să sporească sentimentele de ostilitate, 
ba chiar de ură faţă de Marea Britanie. Considerând evreul ca fiind 
elementul de disoluţie al oricărei civilizaţii, de un egoism neînfrânat şi 
caracterizat printr-un materialism feroce108, iar Anglia unul din locurile 
favorite ale iudaismului mondial, lui Vladimir Dumitrescu nu i-a fost deloc 
greu să prezinte arhipelagul britanic în limitele coordonatelor expuse mai 
sus, într-unul din ziarele ce aparţinea în mod oficial mişcării. În viziunea sa, 
insulele britanice, după prăbuşirea Franţei, nu reprezentau nimic altceva 
decât ultimul bastion al iudeo-masoneriei în Europa şi unde, „în dosul 
măştii angelice a puritanismului apare satanica figură a lui Israel”109. În 
concepţia lui P. P. Panaitescu, influenţa cercurilor evreieşti asupra politicii 
duse de guvernul britanic era covârşitoare, el considerând că Anglia era 
nimic mai mult sau mai puţin decât „ţara jidovită până în măduva oaselor, în 
care miniştrii jidani poruncesc, împinşi din urmă de marii financiari din 
City”110. Într-unul din articolele ziarului Axa se considera că o eventuală 
victorie a britanicilor în cel de-al Doilea Război Mondial, văzut ca o 
confruntare între „francmasoneria iudaică ocultă” şi naţionalismul biruitor, 
nu ar fi fost altceva decât un triumf al evreimii mondiale111. 

Aflate în stare oficială de război încă din data de 3 septembrie 1939, 
cele două ţări, Anglia şi Germania, au trecut prin faza „războiului ciudat”, 
cum l-a denumit Winston Churchill, perioadă de timp în care au fost făcute 
numeroase tentative de înţelegere de către partea germană. Timp de aproape 
zece luni de zile de la apariţia stării de beligeranţă între cele două state, în 
Anglia nu a existat niciun semn al războiului. Abia la 10 iulie 1940 a avut loc 
primul atac masiv, această dată fiind în general considerată ca reprezentând 
începutul bătăliei. Dar chiar şi după acest atac, Hitler nu a încetat să spere că 
va mai putea să ajungă la o înţelegere cu guvernul britanic, dovadă fiind 

                                                 
108 Marin 1997, p. 103. 
109 Cuvântul, din 18 ianuarie 1941. 
110 Ibidem, din 15 ianuarie 1941. 
111 Axa, din 1 ianuarie 1941. 
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faptul că la 19 iulie el a făcut o nouă propunere britanicilor, ce poate fi 
considerată, pe bună dreptate, ca fiind cea mai importantă dintre toate 
ofertele germane de pace. 

Chiar şi atunci când Winston Churchill a respins în termenii cei mai 
categorici orice variantă de compromis, exprimându-şi foarte răspicat 
dorinţa de a lupta, Hitler a crezut că este vorba de o farsă şi că Anglia o să 
cedeze până la urmă, datorită situaţiei militare disperate în care se afla112. 

De fapt, Hitler propunând premierului britanic o pace prin care 
Anglia s-ar fi obligat să garanteze Germaniei libertatea completă de acţiune 
pe continent în schimbul recunoaşterii de către germani a integrităţii Marii 
Britanii şi a imperiului său, căci în asta au constat în esenţă propunerile de 
pace ale germanilor, el nu a făcut altceva decât să ofere britanicilor exact 
ceea ce ei detestau cel mai mult, adică existenţa unei forţe în Europa, care să 
fie mai puternică decât tot restul continentului luat la un loc. În plus, 
guvernul de la Londra nu putea lua în serios garanţiile mai sus amintite, 
deoarece, aşa cum bine şi-au dat seama, dacă o naţiune era capabilă să le 
garanteze integritatea ţării şi a imperiului, era tot atât de capabilă să le şi 
distrugă113. Adolf Hitler, la fel ca mulţi generali şi politicieni francezi, nu a 
putut înţelege resursele separate, independente, ale unui stat insular şi, la fel 
ca şi acei francezi, a apreciat greşit puterea voinţei de luptă a insularilor114. 

Credinţa germanilor că Anglia va fi nevoită să ajungă la o înţelegere 
era atât de puternică, încât ziarul Buna vestire, din 6 octombrie, preia această 
idee şi analizează în cele mai mici detalii alternativele pe care britanicii le 
aveau: compromisul sau continuarea rezistenţei115. Deşi au fost blamaţi 
pentru încăpăţânarea lor, din rândurile ziarului mai înainte amintit se poate 
totuşi detecta o notă de admiraţie greu disimulată pentru această hotărâre 
neclintită de a lupta, chiar şi atunci când condiţiile erau extrem de critice. 
Este tocmai ceea ce premierul britanic al acelor vremuri a intuit şi, mai 
târziu, a consemnat în memoriile sale, ce au fost încununate cu Premiul 
Nobel pentru literatură, în anul 1953116. „Considerăm că nimic nu-l 

                                                 
112 Liddell Hart f.a., vol. I, p. 128. 
113 Kissinger 2002, p. 311. 
114 Churchill 1997, vol. I, p. 337. Hamilcar Hofman, un funcţionar de rang înalt al 
propagandei naziste, într-o discuţie avută cu Grigore Gafencu, afirma: „Englezii sunt 
oamenii cei mai încăpăţânaţi din lume; nu cedează chiar dacă-i tai în bucăţi”. La sugestia 
şefului diplomaţiei române ca germanii să încheie un tratat de pace cu insularii, Hofman a 
replicat „Am vrea, dar nu vor englezii” (Gafencu f.a., p. 27). 
115 Buna vestire, din 6 octombrie 1940; Axa, din 1 ianuarie 1941. 
116 Admiraţia pe care Adolf Hitler o avea faţă de Anglia şi Imperiul Britanic este mai mult 
decât evidentă şi în alte publicaţii, prima care merită a fi menţionată fiind, bineînţeles, Mein 
Kampf (Hitler 1995, passim). R. G. Waldeck, corespondenta săptămânalului american 
Newsweek în Bucureşti, într-o convorbire pe care a avut-o cu un ofiţer german de rang 
superior, totodată un apropiat al Führer-ului, menţionează spusele acestui înalt demnitar 
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impresionează şi nu-l tulbură pe Hitler atât de mult ca ura şi puterea de 
voinţă a Britaniei. În sufletul lui, el era unul din admiratorii noştri”117. 

Aşa cum se ştie, Adolf Hitler a plănuit scoaterea din luptă a Marii 
Britanii printr-o debarcare în sudul Angliei. Dar, pentru a realiza acest lucru, 
era nevoie ca în prealabil să fie câştigată supremaţia aeriană deasupra 
Canalului Mânecii. Cum operaţiunea de debarcare nu a reuşit, lupta aeriană a 
devenit principala formă şi, de fapt, singura, a decisivei bătălii pentru Anglia. 

Soarta insulelor britanice, ba chiar a întregii lumi civilizate, bazată pe 
democraţia parlamentară, a depins de vitejia, iscusinţa şi spiritul de sacrificiu 
al piloţilor britanici, situaţie ce l-a determinat pe Winston Churchill să 
rostească una din celebrele sale fraze, frază ce reprezintă chintesenţa 
confruntării anglo-germane: „Niciodată în domeniul conflictelor umane, atât 
de mulţi n-au datorat atât de mult unor atât de puţini”118. 

Ofensiva aeriană germană a fost susţinută de Flotilele Aeriene 2 şi 3, 
conduse de feldmareşalul Albert Kesselring şi, respectiv, feldmareşalul 
Hugo Sperrle, prima având bazele în nord-estul Franţei şi în Ţările de Jos, 
iar a doua în nordul şi nord-vestul Franţei. După înfrângerea Franţei şi 
ocuparea Norvegiei, germanii se bucurau de un avantaj strategic extrem de 
important, teritoriul britanic fiind practic înconjurat de baze inamice, ceea 
ce dădea posibilitatea aviaţiei germane să recurgă la tot felul de simulări şi 
trucuri privind adevăratele puncte de atac. Principalul tip de avion de 
vânătoare utilizat de către Luftwaffe a fost Messerschmitt 109119, la care s-au 
adăugat Messerschmitt 110 şi Heinkel 113. Britanicii au avut două tipuri 

                                                                                                                        
despre Anglia, afirmaţii care de fapt conţineau punctul de vedere al conducătorului german. 
Astfel, deşi era în război cu Anglia, datorită englezilor Hitler era de-a dreptul mândru de 
rasa nordică, secretul măreţiei britanice fiind încăpăţânarea lor (Waldeck 2006, p. 212-213). 
Într-o discuţie pe care Beverley Baxter, parlamentar britanic, a avut-o cu doctorul 
Neubacher, primarul Vienei în acea vreme, acesta din urmă a afirmat: „Singurul lucru pe 
care îl dorim este o prietenie trainică cu Anglia. Împreună, cele două naţiuni ale noastre ar 
putea menţine pacea pentru o sută de ani. O asemenea prietenie a fost întotdeauna visul lui 
Herr Hitler. A menţionat-o în scris şi a spus-o în mod constant. Este ceva aproape patetic 
în admiraţia lui Herr Hitler pentru Anglia” (The Sunday Times, din 19 iunie 1938; Sunday 
Graphic, din 19 iunie 1938). 
117 Churchill 1997, vol. I, p. 347. 
118 În original, never was so much owed by so many to so few (ibidem, p. 345). 
119 Tipul de avion Me-109 a fost fabricat începând cu anul 1937, iar în 1939 a apărut 
varianta îmbunătăţită, Me-109E. Era dotat, în general, cu două mitraliere fixe în carenaj şi 
două tunuri de 20 mm în aripi. Concernul Messerschmitt avea înainte de război cinci mari 
fabrici: la Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Erla şi Heiterblick-Leipzig. La puţin timp 
după începutul războiului alte cinci fabrici au fost fie înfiinţate, fie adaptate. Cele 10 fabrici 
aveau o producţie de 10 avioane pe zi şi aproximativ 300 de avioane pe lună (Cuvântul, din 
14 ianuarie 1941; Liddell Hart f.a., vol. I, p. 133). 
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principale de avioane de vânătoare, Spitfire şi Hurricane120. Aparatele 
germane atingeau o viteză ce era cu puţin superioară celei pe care o puteau 
realiza cele britanice, dar erau inferioare în privinţa manevrabilităţii şi 
armamentului. În plus, piloţii britanici aveau o „supremă încredere în ei 
înşişi ca indivizi şi acea hotărâre pe care o arată rasa britanică în adevărata ei 
măsură, abia atunci când se află în situaţii limită”121. 

După ce în perioada 24 august - 6 septembrie 1940, Luftwaffe atacase 
aerodromurile avioanelor de luptă din Kent şi Sussex, la 7 septembrie planul 
a fost schimbat şi aviaţia de război germană şi-a concentrat întreaga ofensivă 
asupra perimetrelor aglomerate ale Londrei. Nu se poate să nu fie remarcat 
faptul că schimbându-şi planul şi îndepărtându-se de la principiile clasice ale 
războiului, precum şi de la cerinţele minime ale umanismului din acea 
vreme, Hermann Göring a făcut o greşeală prostească, dându-i astfel ocazia 
aviaţiei militare britanice să se refacă şi să reintre în luptă122. Proclamarea 
statului naţional-legionar în România, la 14 septembrie, a coincis cu două 
atacuri grele date Londrei, urmat de un altul în ziua de 15 septembrie, atac 
care a coincis totodată cu amânarea acţiunii „Leul de mare” de către Hitler, 
prin care era planificată o debarcare germană pe ţărmurile sudice ale Angliei. 
Tot de la mijlocul lunii septembrie au început să fie utilizate bombe cu 
explozie întârziată de către Luftwaffe, ceea ce a reprezentat o faţetă 
necunoscută a războiului atât pentru populaţia civilă, cât şi pentru aşa-
numitele „detaşamente ale bombelor neexplodate”. 

Ziua de 15 septembrie a fost hotărâtoare pentru moralul britanicilor, 
fiindcă ea nu numai că a marcat reintrarea în luptă a Royal Air Force, dar şi 
înclinarea balanţei, oarecum, în defavoarea germanilor, prin pierderea de 
către ei a 60 de aparate de zbor, comparativ cu cele 26 de avioane de 
vânătoare înregistrate ca pierderi de către tabăra adversă123. În acea zi, după 
două atacuri grele date în ziua precedentă, aviaţia germană a concentrat un 
număr record de avioane, realizându-se astfel cel mai mare atac de zi asupra 
Londrei. Cu toate că armada aeriană germană a fost atacată încă de pe 
coastă, multe bombardiere au reuşit să ajungă deasupra Londrei, pagube 
însemnate suferind în mod special cartierele cu populaţie densă din East 
End. 

Analizând modul în care germanii voiau să cucerească Britania, nu se 
poate să nu fie remarcat faptul că în decursul timpului au încercat să pună în 

                                                 
120 Avioanele Spitfire şi Hurricane erau la început înarmate doar cu câte opt mitraliere 
Browning, americane, fixate în aripi. În timpul Bătăliei Angliei, tipul de avion Spitfire a fost 
echipat cu două tunuri Hispano, de 20 mm, în timp ce Hurricane a fost dotat cu patru 
tunuri (Liddell Hart f.a., vol. I, p. 134). 
121 Churchill 1997, vol. I, p. 338. 
122 Ibidem, p. 341. 
123 Liddell Hart f.a., vol. I, p. 153. 
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aplicare mai multe planuri, dar niciunul nu a fost dus până la capăt. Deseori 
metode de atac ce produceau distrugeri însemnate au fost abandonate în 
favoarea altora, ei căutând mereu ceva nou. Indecizia aviatorilor germani şi, 
mai ales, a comandantului aviaţiei militare germane, Hermann Göring, a 
avut ca o primă consecinţă faptul că toate aceste etape să se suparapună, ele 
neputând fi separate prin date precise. Desigur, o altă consecinţă mult mai 
importantă pentru Luftwaffe a fost, în final, pierderea Bătăliei Angliei, 
deoarece, aşa cum chiar britanici au recunoscut mai târziu, dacă în tabăra 
germană s-ar fi dovedit consecvenţă în aplicarea unui singur plan, atunci 
Adolf Hitler s-ar fi putut lăuda că a reuşit să cucerească o ţară ce nu mai 
cunoscuse stăpânirea străină de aproape nouă sute de ani. 

Într-o primă fază s-a crezut că victoria se poate obţine prin 
bombardarea Londrei, cel mai mare oraş al lumii la acea vreme, ţintă ce nu 
necesita multă acurateţe ca să fie lovită. Au fost distruse atât puncte 
strategice ale metropolei, cum ar fi uzine, docuri, căi de comunicaţie, cât şi 
cartiere de locuinţe124. Raţionamentul distrugerii clădirilor civile a fost 
simplu: crearea unei stări de panică în rândul populaţiei care să determine 
guvernul britanic să încheie o pace de compromis. Timp de cincizeci şi 
şapte de zile, între 7 septembrie şi 3 noiembrie, în fiecare noapte, Londra a 
fost atacată în medie de două sute de bombardiere125. 

Deşi descrierea de către ziarul Buna vestire a bombardamentului 
german din 14 octombrie este cutremurătoare, cu siguranţă, această 
prezentare nu este altceva decât o reflectare palidă a momentelor prin care 
au fost nevoiţi să treacă locuitorii Londrei. Conform acestei prezentări, 
enormele flăcări ce azvârleau limbi uriaşe către cer puteau fi văzute de la 
Canalul Mânecii, mormanele de jeratic erau presărate pe întreg cuprinsul 
Londrei, ceea ce conferea capitalei britanice un aspect înfiorător de ruină, 
colorată în roşu126. 

Ziarul Cuvântul, preluând un articol tipărit în publicaţia elveţiană Le 
Temps, îşi punea în mod firesc întrebarea cum putea populaţia londoneză să 
trăiască în această fortăreaţă hărţuită în mod neîncetat de bombardierele 

                                                 
124 În Bătălia Angliei, bombardarea intenţionată a populaţiei civile de către cele două părţi 
aflate în conflict îşi are originea într-o greşeală. În noaptea de 24 august 1940, aproximativ 
10 bombardiere germane, ce se rătăciseră de la ţintele lor, au aruncat încărcăturile explozive 
în plin centrul Londrei. Replica britanică a fost promptă. În noaptea următoare a avut loc 
un raid de represalii asupra Berlinului, la care au participat aproximativ 80 de bombardiere. 
Din acest moment, pentru a se ajunge la o cursă nebunească de a ucide cât mai mulţi civili 
nu a mai fost decât un pas, întrucât Hitler a ordonat la rândul lui raiduri masive de represalii 
împotriva Londrei şi a altor importante oraşe (ibidem, p. 147). 
125 Churchill 1997, vol. I, p. 346-347. 
126 Buna vestire, din 17 octombrie 1940. 
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inamice, în care mii de case au fost distruse sau avariate grav, în care traficul 
era parţial întrerupt şi, unde, chiar şi Palatul Buckingham fusese lovit127. 

Singurul loc care dădea locuitorilor o siguranţă deplină era vasta reţea 
de metrou, pentru că în rest erau puţine subsoluri sau pivniţe care puteau 
rezista la o lovitură directă. Ca atare, peroanele staţiilor erau ticsite de 
oameni care dormeau pe jos, fără saltele, de copii aşezaţi pe vreun palton şi 
protejaţi împotriva curentului de aer doar de câteva ziare vechi128. 

La Londra însă, se trăia într-o ambianţă liniştitoare de curaj, 
întrajutorare şi bunăvoinţă, aşa cum a remarcat un tânăr francez, membru în 
France Libre, condusă de generalul Charles de Gaulle. Cu toate că mulţi 
londonezi dormiseră ca vai de lume în cursul nopţii, în staţiile de metrou sau 
în adăposturi improvizate, iar când s-au trezit şi-au văzut cartierele ce le erau 
familiare transformate în ruine, ei erau senini, destinşi, binevoitori, serviabili, 
deşi cei mai mulţi în locul lor ar fi fost îngrijoraţi, preocupaţi, acriţi, 
egoişti129. Acest curaj zilnic, „acest refuz îndărătnic de-a lua lucrurile în 
tragic, această bunăvoinţă nicicând dezminţită e una din cele mai măreţe 
lecţii pe care le dă Anglia lui Churchill”130. Foarte interesant este punctul de 
vedere al ministrului plenipotenţiar român la Londra, Radu Florescu, care, 
aflat la faţa locului, nu vedea niciun semn de dezagregare a rezistenţei 
britanice, ba chiar dimpotrivă o creştere a îndârjirii pe măsură ce atacul 
german se intensifica. Pentru a fi şi mai elocvent, diplomatul român face o 
comparaţie interesantă: 

„Există pe lume organisme plăpânde pe care le dobori dintr-o singură 
lovitură. Altele au o structură atât de dură şi o vitalitate atât de profundă, 
încât poţi lovi în ele fără limită şi nu-şi dau sfârşitul. Cazul Angliei este unul 
din acestea din urmă”131. 

Spiritul de self-control132, ridicat la rangul de virtute naţională în Anglia, 
precum şi capacitatea de a-şi păstra sângele rece în situaţii limită, i-au făcut 
pe englezi, la început, să trateze cu dispreţ bombardamentele. Toată lumea 
îşi vedea de treburile cotidiene, cina şi dormea ca de obicei, teatrele fiind 

                                                 
127 Cuvântul, din 14 octombrie 1940. 
128 Ibidem, din 19 octombrie 1940. 
129 Thomé 1986, p. 87. 
130 Ibidem. 
131 AMAER, fond 71 Anglia 1920-1944, vol. 14, f. 367. Telegrama nr. 81089, din 12 
decembrie 1940, trimisă de la Legaţia României de la Londra către Ministerul Afacerilor 
Străine din Bucureşti. 
132 În publicaţia Punch, din 22 mai 1940, o caricatură desenată de Bernard Patridge arată o 
rezervaţie de păsări de pe ţărmurile mlăştinoase ale sud-estului Angliei, acolo unde „un 
aristocrat englez cu monoclu, stă în şezlong şi priveşte păsările. În spatele lui se află valetul 
(butler) cu o tavă de argint pe care într-o frapieră se răceşte o sticlă de şampanie. Din 
mlaştină ies nişte nemţi, înarmaţi până în dinţi. Lordul spune: Mortimer, just go and ask those 
fellows if they’re members here?” (Pekić 2008, p. 406-407). 
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pline, iar străzile întunecoase, de asemenea. Această atitudine nu poate fi 
catalogată altfel decât ca o reacţie sănătoasă în comparaţie cu scâncetul 
înfricoşat pe care l-au scos elementele defetiste din Paris, atunci când 
capitala Franţei a fost bombardată serios pentru prima dată, în mai133. 

Această imagine a curajului dovedit de populaţia Londrei în timpul 
bombardamentului contrastează puternic cu modul în care ziarele legionare 
din România au descris moralul locuitorilor metropolei britanice. Preluând 
ştirile de la agenţia germană de presă DNB, era şi firesc ca starea de spirit a 
populaţiei să fie prezentată într-o aşa manieră încât cititorii români să poată 
trage uşor concluzia că Anglia se afla efectiv pe marginea prăpastiei. La 
mijlocul lunii octombrie, presa legionară considera moralul londonezilor ca 
fiind atât de scăzut încât, anticipa că în Londra, în scurt timp, va avea loc o 
revoluţie socială. Articolul, publicat în ziarul Cuvântul, cu informaţii preluate 
de la aceeaşi agenţie DNB, considera că după patru săptămâni de 
bombardament, în care numărul victimelor şi al sinistraţilor a crescut în 
mod continuu, starea de spirit a locuitorilor capitalei britanice este 
deznădăjduită134. Nici viaţa copiilor nu scapă de o prezentare sumbră din 
partea gazetarilor de la ziarul Cuvântul, spunându-se că aceştia duc o viaţă 
sălbatică, deoarece, conform afirmaţiilor lor, din 112 000 copii care se mai 
găseau la Londra, doar 20 000 mai frecventau cursurile135. 

În noaptea de 3 noiembrie, după aproape două luni de 
bombardament, la Londra nu a mai sunat alarma. Luftwaffe îşi schimbase 
tactica. În noaptea imediat următoare atacurile germane au fost larg 
dispersate în insulă. Considerând că Londra este „o ţintă prea mare şi vagă 
pentru rezultate decisive”136, Hermann Göring s-a decis să efectueze atacuri 
concentrate împotriva unor oraşe de provincie, care puteau fi distruse în 
mare parte şi, astfel, să îngrozească populaţia. Primul oraş care a avut onoarea 
de a fi atacat după această schimbare a fost Coventry137. La raid au participat 
mai mult de 500 de avioane, care au aruncat peste 500 000 kg de bombe 
explozive, precum şi peste 30 000 kg de bombe incendiare138. A fost cel mai 
nimicitor atac, oraşul suferind distrugeri enorme. Deşi prin intermediul 
posturilor germane de radio s-a transmis către celelalte oraşe britanice 
ameninţarea că vor fi în mod similar coventrizate, aşa cum ulterior s-a putut 

                                                 
133 Ibidem, p. 348. 
134 Cuvântul, din 18 octombrie 1940. 
135 Ibidem, din 11 noiembrie 1940. 
136 Churchill 1997, vol. I, p. 356. 
137 La Coventry se aflau numeroase uzine ale unor firme specializate, cum erau: Armstrong, 
Standard Motors, Daimler, Humber-Hillmans, Bredstone, Humping, precum şi uzine ale 
unor firme mai mici. Aici se produceau atât motoare de avioane, cât şi alte piese complicate 
şi importante (Cuvântul, din 17 noiembrie 1940). 
138 Ibidem. 
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vedea, multe alte localităţi au trecut neînfricate prin foc, deoarece, conform 
aprecierilor premierului britanic al acelor vremuri, nu avea absolut nicio 
importanţă unde era îndreptată lovitura, naţiunea fiind la fel de sănătoasă pe 
cât e marea de sărată139. 

Ziua de 15 noiembrie a adus un nou atac asupra Londrei, care s-a 
soldat cu bombardarea podului Waterloo, a unei gări la Paddington, precum 
şi a unei uzine din apropierea regiunii Commercial Docks140. Între 19 şi 22 
noiembrie, trei raiduri succesive au fost organizate împotriva oraşului 
Birmingham, centru important al industriei britanice de armament. Aproape 
800 de oameni au murit şi peste 2 000 au fost răniţi, dar cei un milion de 
locuitori ai oraşului au reuşit să-şi depăşească suferinţele fizice, graţie 
organizării şi spiritului tenace141. Au urmat, la rând, oraşele Bristol142, 
Southampton143, Portsmouth144, Liverpool, iar mai târziu Plymouth, 
Sheffield, Manchester, Leeds şi Glasgow. Alegerea oraşului Bristol, ca şi a 
celorlalte de altfel, nu a fost întâmplătoare, deoarece, datorită războiului 
declanşat de Kriegsmarine, majoritatea mărfurilor de peste mări ajungeau pe 
coasta de vest. Portul Bristol, datorită docurilor şi instalaţiilor sale, juca un 
rol esenţial în aprovizionarea Middlands-ului şi a sudului Angliei, inclusiv a 
Londrei. 

Experienţa germană acumulată în toate aceste luni de bombardament 
a fost dureros folosită în ziua de 29 decembrie, într-un devastator raid 
împotriva Londrei. Corespondentul ziarului New York Herald Tribune, citat 

                                                 
139 Churchill 1997, vol. I, p. 357. 
140 Cuvântul, din 19 noiembrie 1940. 
141 Churchill 1997, vol. I, p. 356. 
142 Oraşul Bristol, care avea pe atunci aproximativ 400 000 de locuitori, era unul din cele 
mai importante porturi de pe coasta vestică a Angliei. Aici se fabricau motoare de avioane 
pentru tipurile Bristol şi Blenheim, dar şi piese de schimb. Totodată, oraşul avea o 
importanţă deosebită în cadrul industriei alimentare, acolo fiind mari mori de măcinare a 
grâului şi porumbului, precum şi teascuri pentru ulei. Se mai produceau substanţe chimice, 
obiecte de pielărie şi vehicule (Buna vestire, din 27 noiembrie 1940). 
143 Portul Southampton era al treilea ca mărime din Marea Britanie şi cel mai mare de pe 
litoralul sudic, concentrând aproape totalitatea traficului de călători din Atlantic. Aici se 
aflau uzinele Vickers, care produceau avioane Spitfire, precum şi care de asalt. Importanţa 
oraşului era sporită de faptul că avea un rol major în producţia britanică de pulberi şi 
explozibili, dar şi de faptul că în numeroasele sale uzine se produceau şi piese de armament 
(ibidem). 
144 Portsmouth era principala bază a flotei metropolitane. Dispunea de mari depozite 
subterane de carburanţi, precum şi de depozite de muniţii şi mine. Totodată, avea mai 
multe importante şcoli de studii speciale de marină, cum erau: Şcoala de Submarine, Şcoala 
de Torpiloare, Şcoala Superioară de Artilerie, Şcoala de Navigaţie, Şcoala de Transmisiuni şi 
Şcoala de Artilerie Antiaeriană. Oraşul era important şi pentru industria aeronautică, 
deoarece aici existau ateliere de montaj, precum şi uzine pentru fabricarea unor piese de 
avion (ibidem, din 8 decembrie 1940; Curentul, din 13 martie 1941). 
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de agenţia DNB, relata că bombardamentul a durat trei ore fără întrerupere, 
ceea ce a avut ca rezultat transformarea unui district al Londrei într-un 
veritabil iad145. A fost o luptă cu aproape 1 500 de incendii, care au provocat 
daune serioase la staţiile de cale ferată şi la docuri. Mai mult decât atât, opt 
biserici au fost distruse complet sau parţial, iar primăria a fost arsă şi lovită 
de suflu146. Din fericire, datorită unor eforturi eroice, în acest 
bombardament de coşmar în care centrul Londrei devenise asemenea unui 
decor din opera lui Wagner, Catedrala St Paul a fost salvată. Conform 
corespondentului aceluiaşi ziar american menţionat mai înainte, doar 
deasupra unui singur cartier au fost aruncate mai mult de 200 de bombe ce 
au dezlănţuit o centură de incendii, care au făcut ca cerul să fie în întregime 
roşu, iar flăcările să izbucnească de pretutindeni147. 

Conflictul anglo-german nu a fost doar o confruntare militară între 
cele două părţi, ci şi o confruntare mediatică. Englezii şi germanii s-au 
învinuit reciproc de cele mai necinstite metode de luptă şi, mai presus de 
toate, de bombardarea intenţionată a populaţiei civile. Cum România era 
deja un satelit al Germaniei, ba chiar în luna noiembrie aderând la Pactul 
Tripartit, este uşor de anticipat atitudinea presei româneşti, în general, şi a 
celei legionare, în mod special. Preluând informaţiile în întregime din presa 
germană, întreaga vină era aruncată pe englezi. Bombardarea intenţionată a 
spitalelor din Germania, deşi, aşa cum se sublinia, vizibilitatea era bună, iar 
spitalele erau marcate cu Crucea Roşie148, atacuri date în Franţa ocupată în 
timpul Crăciunului149, aruncarea de bombe asupra unor clădiri istorice, cum 
ar fi fost asupra castelului din Manheim150, au reprezentat doar câteva din 
acuzele aduse aviatorilor britanici. La acestea s-au mai adăugat şi altele, ca 
nerespectarea neutralităţii Elveţiei prin violarea spaţiului său aerian, 
încălcarea celor mai elementare norme ale războiului de către marinarii 
englezi151 şi, mai presus de toate, bombardarea intenţionată a cartierelor de 
locuinţe. 

                                                 
145 Buna vestire, din 1 ianuarie 1941. 
146 Churchill 1997, vol. I, p. 357. 
147 Buna vestire, din 1 ianuarie 1941. 
148 Cuvântul, din 15 octombrie 1940; Ibidem, din 19 noiembrie 1940. 
149 Buna vestire, din 29 decembrie 1940. 
150 Cuvântul, din 19 decembrie 1940. 
151 Au fost publicate articole în care se afirma că, în mai multe cazuri, marinarii britanici, 
după ce scufundau un vas german, trăgeau cu revolverul, ba chiar cu mitraliera în marinarii 
şi fochiştii germani care încercau să se salveze. S-a mai susţinut că vedete rapide britanice 
au lansat cu premeditare semnale false de primejdie în apropierea coastei franceze, pentru a 
determina ieşirea din porturi a vaselor germane, ca apoi acestea să fie atacate (Buna vestire, 
din 8 decembrie 1940; Cuvântul, din 19 decembrie 1940). 
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Ultimul aspect, bombardarea în mod deliberat a marilor concentrări 
de populaţie, a centrelor urbane, a reprezentat unul din cele mai dure 
aspecte ale conflictului mediatic dintre britanici şi germani. Ziarele Buna 
vestire, Cuvântul şi Axa, ca şi presa germană de altfel, au înfierat bombardarea 
oraşelor germane de către RAF şi au prezentat bombardamentele germane 
ca fiind doar un răspuns la acţiunile britanicilor, deşi astăzi ştim cu 
certitudine că lucrurile au stat exact invers. Elocvent în acest sens este faptul 
că aproape toate comunicatele prezentau atacurile aviaţiei germane ca fiind, 
de fapt, acţiuni de represalii faţă de bombardamentele britanice din 
Germania. De multe ori era scos în evidenţă faptul că victimele aviatorilor 
britanici erau în mare parte sau chiar în exclusivitate civili, precum şi faptul 
că în zonele în care fuseseră lansate bombele nu se afla niciun obiectiv 
militar sau industrial. 

Autorul acestor rânduri, la fel ca şi Winston Churchill în celebrele sale 
memorii, nu are deloc pretenţia că a reuşit să reînvie în paginile scrise mai 
sus o perioadă în care, numai la Londra, într-o singură zi, mii de oameni 
rămâneau fără locuinţă, când spitale pline de răniţi erau şi ele lovite, când 
circulaţia rutieră şi cea feroviară erau avariate, când canalizarea era distrusă, 
iar curentul electric şi gazul erau întrerupte şi când, cu toate acestea, efortul 
de război al Angliei a fost dus mereu mai departe152. Prin scrierea acestor 
pagini s-a căutat să se prezinte imaginea Bătăliei Angliei, aşa cum este 
cunoscută îndeobşte această fază a celui de-al Doilea Război Mondial, 
oferită de cele trei ziare menţionate atât de des în precedentele pagini, ea 
constituind probabil o imagine destul de ştearsă în comparaţie cu realitatea 
acelor vremuri. 
 
 
Bătălia pentru Atlantic reflectată în presa românească (ianuarie - 
iunie 1941) 
 

Deşi se aflau în stare oficială de război încă din data de 3 septembrie 
1939, iar Corpul Expediţionar Britanic luptase pe teritoriul Franţei 
împotriva trupelor germane din primăvara anului 1940, cele două ţări, Marea 
Britanie şi Germania, s-au confruntat direct abia în cadrul Bătăliei Angliei, 
care a constat într-o tentativă a lui Hitler de a cuceri spaţiul aerian britanic, 
această acţiune urmând să fie de fapt doar un preludiu pentru o viitoare 
debarcare de trupe. 

Eşecul tentativei de a cuceri arhipelagul britanic printr-o acţiune 
exclusiv aeriană, precum şi dependenţa Marii Britanii de materiile prime ce 

                                                 
152 Churchill 1997, vol. I, p. 354. 
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se aduceau de peste mări153, a determinat Germania să încerce concomitent 
o altă modalitate de înfrângere a rezistenţei insularilor. S-a căutat să se 
realizeze o sufocare a economiei atât prin scufundarea vaselor comerciale, 
cât şi prin bombardarea şi blocarea principalelor porturi. Concentrarea 
marinei germane asupra traficului britanic din Oceanul Atlantic şi atacarea 
pe calea aerului a porturilor şi împrejurimilor lor, a reprezentat un plan mult 
mai periculos decât cel de bombardare nediscriminatorie a populaţiei 
Londrei şi a altor oraşe, fapt ce l-a determinat pe Winston Churchill, 
premierul britanic din acea vreme, să declare la începutul anului 1941, în 
Camera Comunelor154, începerea Bătăliei pentru Atlantic155. Scufundările 
excepţional de mari pe care le realizaseră U-boat-urile156 germane în primele 
luni ale anului 1941 au avut drept consecinţă crearea de către britanici a unui 
Comitet al Bătăliei pentru Atlantic157, structură ce trebuia să-şi concentreze 
toate resursele pentru câştigarea confruntării cu „submarinele de buzunar”. 

Presa românească a vremii a urmărit cu multă atenţie desfăşurarea 
acestei confruntări navale dintre britanici şi germani, dovadă fiind faptul că 
în aceste prime şase luni ale anului 1941, în ziarele Curentul şi Universul nu a 

                                                 
153 Importurile de materii prime erau vitale pentru britanici, întrucât se estima că era necesar 
ca zilnic 150 de vase să debarce în Anglia, iar tonajul să fie de aproximativ 50 000 tone în 
fiecare zi (Curentul, din 23 iulie 1940). 
154 Camera Comunelor îşi are originea în secolul XIII, în timpul domniei regelui Ioan fără 
Ţară, când acesta a convocat în anul 1213 câte patru cavaleri din fiecare comitat pentru a 
lua parte la consiliul ce urma să dezbată treburile regatului. Maxima „nicio taxare fără 
reprezentare” s-a afirmat de timpuriu în istoria poporului englez, astfel că la sfârşitul 
secolului XV, Camera Comunelor îşi însuşise definitiv cele două drepturi fundamentale, de 
a taxa şi de a legifera, la care se adăuga un control sporadic al puterii executive. Şedinţele 
Camerei, conduse de un speaker, încep după-amiaza şi pot dura până noaptea târziu, 
însumând în medie 165 de întruniri pe an. Băncile nu sunt dispuse în formă de amfiteatru, 
Camera Comunelor neavând totodată în centru, jos, prezidiul. Sala este împărţită în două de 
un culoar, deputaţii din partidul de guvernământ stând faţă în faţă cu deputaţii din opoziţie. 
Nu există tribună, discursurile membrilor fiind ţinute de pe locurile lor. Închiderea unei 
discuţii nu poate fi cerută niciodată, lungimea unui discurs fiind determinată de abilitatea 
oratorului de a se face ascultat. Discursurile scrise sunt interzise, oratorilor acceptându-li-se 
doar note, ceea ce face ca începătorii să-şi înveţe discursurile pe dinafară (Petrescu 1938, p. 
156-172, passim; Karpiński 1993, p. 76-77; Anghelescu Irimia 2002, p. 54-55). 
155 Churchill 1997, vol. I, p. 390. 
156 U-boat este versiunea anglicizată a abrevierii germane U-Boot, cuvântul întreg fiind 
Unterseeboot. În timp ce versiunea engleză se referă în mod strict doar la submarinele 
germane din cele două războaie mondiale, cea germană se referă la orice tip de submarin 
(n.a.). 
157 Şedinţele comitetului erau săptămânale, la ele participând toţi miniştrii şi înalţii 
funcţionari în cauză, atât cei militari cât şi cei civili. De obicei, acestea durau nu mai puţin 
de două ore şi jumătate. Toate aspectele legate de problema siguranţei navelor şi porturilor 
britanice erau analizate, stabilindu-se astfel „o nouă prioritate, asupra căreia se concentrau 
priviri cercetătoare, dintr-o sută de unghiuri” (Churchill 1997, vol. I, p. 390). 
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existat niciun număr care să nu conţină informaţii despre ultimele noutăţi 
ale înfruntării. Cum România era deja un aliat oficial al Axei158, ba chiar 
având pe teritoriul său un număr tot mai mare de trupe germane, membre 
ale misiunii militare, nu este deloc de mirare că evenimentele erau descrise 
într-o lumină net favorabilă Germaniei şi, bineînţeles, defavorabilă Marii 
Britanii, exagerându-se întotdeauna pierderile suferite de Royal Navy159 şi 
minimalizându-le pe cele ale germanilor. Un aspect deloc de neglijat mai era 
şi faptul că ziarele româneşti din acea perioada preluau ştirile internaţionale 
de la agenţia germană DNB, ceea ce contribuia şi mai mult la o prezentare 
părtinitoare a evenimentelor. 

Astfel, ziarul Curentul, preluând un discurs al ministrului Joseph 
Goebbels, publicat în săptămânalul Das Reich, îşi exprima fără niciun dubiu 
încrederea în sursele germane şi, totodată, o suspiciune ridicată în legătură 
cu veridicitatea comunicatelor britanice: 

„[…] domnul Churchill, îndată ce vrea cineva să-l silească să spună Angliei 
adevărul asupra pierderilor ei de tonaj, începe să se încurce în vorbă. El nu 
poate mărturisi faptele aşa cum sunt, căci o asemenea mărturisire l-ar costa 
existenţa lui politică. Se ştie că cifrele germane, date în cursul acestui război, 

                                                 
158 Axa (Puterile Axei). Denumirea a fost utilizată începând cu luna octombrie a anului 
1936, pentru a desemna cooperarea dintre regimul nazist din Germania şi cel fascist din 
Italia. S-a creat astfel Axa Roma-Berlin, la care Japonia s-a alăturat o lună mai târziu, luând 
astfel naştere Axa Roma-Berlin-Tokyo. În 1939 a urmat o alianţă cu caracter politic şi 
militar între Germania şi Italia, numită Pactul de Oţel, care, în 1940, a devenit Pactul 
Tripartit. Ungaria, România şi statul-marionetă Slovacia s-au alăturat acestui pact, ele 
desfăşurând acţiuni militare alături de Germania. Iugoslavia şi Bulgaria au aderat în martie 
1941, iar Croaţia la 6 aprilie 1941 (Palmowski 2005, vol. I, p. 62). 
159 Marina Militară Regală Britanică este organizaţia navală care răspunde de apărarea 
naţională pe mare, de protecţia flotei comerciale, precum şi de îndeplinirea acordurilor 
internaţionale de ordin militar. Primele începuturi ale organizării puterii navale în Anglia 
datează din vremea lui Alfred cel Mare, care, prin intermediul vaselor construite şi lansate la 
apă, a respins o invazie a vikingilor. Până în secolul XIII, activitatea navală a avut un 
caracter defensiv, local şi temporar. Mai apoi, vasele au început să fie utilizate pentru 
transportul soldaţilor la diferite bătălii terestre. Regele Henry al VIII-lea a fost cel care a 
organizat o flotă de război, creând totodată şi o administraţie navală. În timpul reginei 
Elizabeth I, flota engleză a devenit principalul mijloc de apărare a ţării, contribuind totodată 
la extinderea pe tot globul a Imperiului Britanic. Denumirea Royal Navy a fost utilizată 
pentru prima dată în timpul regelui Carol al II-lea Stuart. De-a lungul secolului XVIII, flota 
militară britanică s-a luptat pentru supremaţia mărilor cu forţele navale franceze, 
confruntare care s-a încheiat cu instaurarea unei dominaţii britanice, mai ales după victoria 
obţinută la Trafalgar. Royal Navy a contribuit în mod decisiv la instaurarea aşa-numitei Pax 
Britannica, întrucât lunga perioadă de relativă pace dintre marile puteri europene, aflate în 
situaţia echilibrului de forţe, depindea în ultimă instanţă de supremaţia navală britanică. 
Până la cel de-al Doilea Război Mondial, Marea Britanie a fost ţara cu cea mai puternică 
flotă din lume, ea fiind devansată în perioada postbelică de către Statele Unite şi, într-o 
oarecare măsură, de Uniunea Sovietică (Encyclopædia Britannica 1994, vol. 10, p. 219). 
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reprezintă realitatea. Germania n-a avut niciodată nevoie să omită sau să 
adauge ceva. Ofiţerii germani ne-au prezentat dovezile cifrelor pe care le-am 
publicat. Aceasta este situaţia şi numai dându-ţi seamă de situaţie poţi 
înţelege de ce au englezii atitudinea lor cunoscută”160. 

Poziţia geografică a Marii Britanii, aceea a unui mic arhipelag de insule 
aflat la marginea unui continent ostil, nu era deloc de invidiat, având în 
vedere faptul că împresurarea realizată împotriva sa era acum mai strânsă 
decât cea din epoca napoleoniană. În plus, valoarea „şanţului de apărare 
maritim” - referindu-ne la Canalul Mânecii161 ce separă Anglia de restul 
continentului european - se diminuase destul de mult datorită dezvoltării 
aviaţiei, a construcţiei de submarine, precum şi nevoilor din ce în ce mai 
mari de materii prime pe care le avea industria britanică162. Mai mult decât 
atât, după cucerirea Franţei, având în mâinile lor tot litoralul francez de la 
Dunkerque la Bordeaux, germanii au creat baze pentru submarinele de 
buzunar, precum şi pentru aviaţia ce le sprijinea. Dacă luăm în calcul faptul 
că şi Norvegia se afla sub ocupaţia celui de-al Treilea Reich, atunci se poate 
lesne trage concluzia că locuitorii insulelor britanice se aflau încercuiţi de 
baze inamice. Este interesant de remarcat faptul că, spre surprinderea 
britanicilor, obişnuiţi să utilizeze blocada navală şi coaliţia ca mijloace de 
atingere a scopurilor politice pe continent, acum, datorită acestui control 
german asupra teritoriilor adiacente arhipelagului britanic, insularii, şi nu 
germanii, s-au văzut confruntaţi cu efectele blocadei. 

Cu toate acestea, pentru a putea continua lupta, ei trebuiau să păstreze 
în continuare controlul asupra celor trei mari căi de comunicaţie maritime ce 
legau metropola de posesiunile şi dominioanele sale. În întreaga istorie 
modernă a Angliei siguranţa naţională s-a bazat nu pe existenţa unei armate 
numeroase, ci pe stăpânirea mărilor, aspect menţionat şi de gazetarii români 
ai vremii care au preluat informaţii dintr-un articol publicat de dr. Goebbels, 
articol ce fusese intitulat Britannia Rules the Waves: 

„Când englezii au băut ceva şi se află în bună dispoziţie alcoolică, când atacă 
laş un mic popor ca burii pentru a le răpi terenurile aurifere, sau când aşează 
cu ceremonial medieval coroană pe capul unui nou rege, încep să cânte acest 
cântec. Anglia trebuie să fie stăpână a mărilor; celelalte vor veni de la sine. 

                                                 
160 Curentul, din 31 martie 1941. 
161 The (English) Channel este denumirea englezească a Canalului Mânecii, în timp ce în 
franceză este La Manche. Dublura apelativelor este un fapt care semnifică aluziile ironice la 
istorica rivalitate dintre englezi şi francezi. Ceea ce pentru locuitorii Franţei este doar o 
„mânecă” dincolo de care se află o insulă mare cu alte insuliţe în jur, pentru englezi este un 
„canal englezesc”. The Channel - simbol al unicităţii englezeşti şi britanice - a fost în zilele 
noastre anihilat parţial prin inaugurarea în anul 1997 a celebrului tunel submarin ce leagă 
localităţile Dover şi Calais (Anghelescu Irimia 1999, p. 13-14). 
162 Liddell Hart f.a., vol. I, p. 194-195. 
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Pe aceasta şi-au întemeiat întreaga lor putere şi de aceea sunt şi mai 
vulnerabili în acest domeniu. Puţine evenimente politice sau militare au darul 
de a atrage atenţia întregului popor britanic. […] Îndată ce te atingi de 
această dominaţie engleză a mărilor, toţi englezii, până la cel din urmă, devin 
furioşi şi nu se mai poate sta de vorbă cu ei”163. 

Prima dintre ele era ruta maritimă ce pleca din porturile Angliei şi 
trecea prin Atlantic, Mediterana, Canalul de Suez164, Marea Roşie şi Oceanul 
Indian, spre porturile Indiei şi ale Extremului Orient, bazându-se pe bazele 
de la Gibraltar165, Malta, Creta, Alexandria şi Port Said166. Calea „Capului 
Bunei Speranţe” era al doilea traseu maritim important, acesta fiind drumul 
mai lung către Indii şi Extremul Orient, dar fiind totodată şi conexiunea cu 
Australia şi Noua Zeelandă167. A treia cale, dar cea mai importantă, era aşa- 
numita „cale spre Vest” şi asigura legătura dintre Marea Britanie şi Statele 
Unite ale Americii, precum şi cu Canada168. 

Importanţa ultimei rute maritime era dată de faptul că prin 
intermediul ei se făcea legătura cu „Lumea Nouă”, de aici venind alimente, 
provizii şi arme ce erau vitale pentru continuarea efortului de război al ţării. 
La începutul anului 1941, pierderile înregistrate de Royal Navy au fost mult 

                                                 
163 Curentul, din 31 martie 1941. 
164 Canalul de Suez face legătura între Marea Mediterană şi Marea Roşie, legând astfel 
Europa cu Orientul Îndepărtat. Francezul Ferdinand de Lesseps a fost cel care a proiectat 
această construcţie, inaugurată în 17 noiembrie 1869, datorită căreia drumul dintre Londra 
şi Bombay era mai scurt cu 4 463 mile marine, în vreme ce distanţa dintre capitala britanică 
şi Calcutta era micşorată cu 3 667 mile marine. După ce au fost prezentate ultimele 
evenimente militare - terminarea campaniei din Grecia, înaintarea trupelor germano-italiene 
spre Egipt, precum şi ultimele evenimente din Irak - în ziarul Curentul, într-un articol 
maliţios intitulat Ce va deveni Canalul de Suez? De la gândurile altruiste ale lui Ferdinand de Lesseps, 
la egoismul Albionului, este prezentată administraţia canalului, deplângându-se caracterul „pur 
sânge” englezesc al acestuia prin deţinerea pachetului majoritar al acţiunilor de către 
britanici (ibidem, din 13 mai 1941). 
165 Peninsulă pe coasta de sud a Spaniei, Gibraltarul permite controlarea strâmtorii cu 
acelaşi nume. Aflată în stăpânirea spaniolilor din 1462, a fost dobândită de englezi în anul 
1704, devenind posesiune britanică nouă ani mai târziu, iar din 1830 colonie a Coroanei. 
Începând cu secolul XVIII, a fost o bază importantă pentru Marina Militară Regală 
Britanică. În primii ani ai celei de-a doua conflagraţii mondiale, dându-şi seama că baza nu 
poate fi cucerită printr-o luptă navală, germanii au avut un plan de a o ataca pe uscat, dar 
pentru aceasta le trebuia asentimentul Spaniei de a permite tranzitarea teritoriului. În 
perioada postbelică au avut loc negocieri între Marea Britanie şi Spania, dar acestea au eşuat 
în anul 1966, iar referendumurile organizate în anii 1967 şi 2002 au arătat în mod clar 
refuzul populaţiei locale de a accepta alipirea la statul spaniol, precum şi punerea în practică 
a unui proiect de suveranitate comună anglo-spaniolă (Curentul, din 14 mai 1941; Palmowski 
2005, vol. I, p. 358). 
166 Universul, din 17 martie 1941. 
167 Ibidem. 
168 Ibidem, din 24 martie 1941. 
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mai mari decât numărul de vase construite şi lansate la apă. Însuşi Winston 
Churchill era tot mai îngrijorat de această scădere a importurilor, el 
constatând totodată faptul că mărfurile aduse în ianuarie reprezentau mai 
puţin de jumătate din cât se adusese în aceeaşi lună a anului precedent169. Cu 
fiecare săptămână ce trecea, porturile deveneau tot mai congestionate şi cu 
rămâneri în urmă din ce în ce mai mari, astfel încât la începutul lunii martie 
se acumulaseră peste 2 600 000 tone de vase avariate, multe din ele 
necesitând reparaţii capitale170. 

Minarea porturilor britanice, folosirea bombardierelor cu rază lungă 
de acţiune171, în special Focke Wulf Kondor 200, deghizarea vaselor de 
război în vase comerciale172 şi, mai ales, gruparea submarinelor în aşa-
numitele „haite de lupi”173 au fost doar câteva din tacticile aplicate de 
germani pentru a priva economia Marii Britanii de materiile prime ce erau 
absolut necesare continuării efortului de război. 

Crearea unei baze militare în Islanda174 pentru grupurile de escortă şi 
pentru aviaţie, participarea vaselor canadiene la protecţia convoaielor în 

                                                 
169 Churchill 1997, vol. I, p. 388. 
170 Ibidem, p. 389. 
171 Germanii puteau bombarda convoaiele britanice de mărfuri care navigau prin nordul 
Ulsterului, utilizând bombardiere cu rază lungă de acţiune, înzestrate cu patru motoare, care 
operau din Stavanger (Norvegia) şi din Merignac, de lângă Bordeaux (Liddell Hart f.a., vol. 
I, p. 487). 
172 Utilizarea acestor nave de către germani în scopul derutării şi atacării convoaielor s-a 
făcut începând cu primăvara anului 1940, până la sfârşitul anului menţionat mai înainte 
acestea reuşind să scufunde 54 de nave de comerţ britanice, ce însumau 366 000 tone. 
Prezenţa sau posibila lor prezenţă a provocat multă nelinişte la Londra, această stare de 
îngrijorare fiind sporită de îndemânarea marinarilor germani de a le aproviziona cu 
carburanţi şi provizii în diferite locuri de întâlnire secrete, precum şi de faptul că viitoarele 
ţinte de atac erau alese cu multă grijă (Churchill 1997, vol. I, p. 488). 
173 Tactica „haitei de lupi”, inspirată de amiralul Dönitz, comandantul submarinelor de 
buzunar, el însuşi fost căpitan de asemenea vase în Primul Război Mondial, a fost aplicată 
începând cu luna octombrie a anului 1940 şi reluată în primăvara anului următor. Aceasta 
consta în atacarea concomitentă a vaselor britanice de comerţ de către mai multe 
submarine. Mai precis, atunci când Cartierul General German stabilea cu aproximaţie 
prezenţa unui convoi, era avertizat cel mai apropiat grup de submarine. Dintre acestea, un 
submarin era trimis să găsească şi să urmărească convoiul şi, totodată, să transmită celorlalte 
informaţii prin radio. Când tot grupul de submarine era adunat în jurul convoiului, acesta 
declanşa atacuri de noapte, la suprafaţă, de preferinţă din direcţia de unde bătea vântul. 
Atacurile erau purtate mai multe nopţi la rând, submarinele retrăgându-se ziua din 
perimetrul convoiului şi al escortei acestuia (Liddell Hart f.a., vol. I, p. 490-491). 
174 La acea vreme Islanda era un stat suveran, dar în uniune personală cu regele danez, 
întrucât, în anul 1918, recunoscuse ca suveran pe regele Danemarcei. După ocuparea 
acestei ţări de către trupele germane, Alting-ul, parlamentul islandez, în 17 mai, a ţinut să 
precizeze raporturile dintre cele două ţări, proclamând cu această ocazie anularea tratatului 
de uniune. În aprilie 1941, cu largul concurs al islandezilor, britanicii au creat acolo o bază 
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partea vestică a Oceanului Atlantic, eficienţa nou-formatului Cartier General 
Combinat de la Liverpool, au făcut ca britanicii să înceapă să deţină 
avantajul în luna iunie a anului 1941, cu toate că vasele lor trebuiau să 
ocolească Irlanda lui Valera175, şi să navigheze pe lângă Ulster. Este 
important de subliniat faptul că un factor determinant pentru pierderile 
suferite de Aliaţi în Atlantic l-a constituit supremaţia germană asupra 
bazelor navale franceze din Golful Biscaya, precum şi refuzul Irlandei de a 
permite utilizarea coastelor sale vestice şi sudice, cu toate că şi ea depindea 
în mare măsură de proviziile ce erau aduse de convoaie176. Controlul Angliei 
asupra Ulsterului şi asupra Islandei s-a dovedit salutar, întrucât îi asigura 
navigaţia pe singura rută rămasă disponibilă. Din fericire, ca şi în decursul 
anului 1940, germanii au dat dovadă de aceeaşi nehotărâre şi lipsă de 
perseverenţă în îndeplinirea planurilor lor, ceea ce a făcut ca ei să 
înregistreze primul eşec major în cel de-al Doilea Război Mondial, dacă nu 
chiar prima lor înfrângere. Dar, pe lângă indecizia amintită a germanilor în 
abordarea unei anumite tactici, un rol esenţial în obţinerea victoriei l-a avut 
şi caracterul insular al poporului englez: „În Britania, oricare au fost lipsurile 
noastre, noi înţelegeam foarte bine treburile mării. De secole, marea fusese 
în sângele nostru şi tradiţiile ei nu-i mişcă doar pe marinari, ci întreaga 
rasă”177. 

După cum s-a văzut din rândurile de mai sus, abnegaţia dovedită, 
precum şi sacrificiile făcute de britanici în cadrul Bătăliei pentru Atlantic au 
fost impresionante, dar în efortul de război al insularilor trebuie avută în 
vedere şi atitudinea favorabilă pe care au avut-o Statele Unite ale Americii. 
Este cunoscut faptul că, în perioada interbelică, americanii au considerat 
participarea lor la Primul Război Mondial ca fiind o greşeală, şi că în viitor ei 
nu trebuiau să se mai amestece în afacerile politice ale „bătrânului 

                                                                                                                        
militară, ei fiind conştienţi de faptul că „cine deţine Islanda are un pistol ferm îndreptat 
spre Anglia, America şi Canada”. La începutul lunii iulie, trupele americane au înlocuit 
garnizoana britanică de la Reykjavik şi de atunci forţele navale ale SUA au asigurat protecţia 
navelor comerciale care veneau sau plecau din Islanda (Universul, din 24 mai 1941; Churchill 
1997, vol. I, p. 391). 
175 În anul 1801, Irlanda a fost unită cu forţa la Anglia, formându-se Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei. După Primul Război Mondial, la 21 ianuarie 1919, Adunarea 
Constituantă de la Dublin a proclamat independenţa ţării. În urma acordului anglo-irlandez 
de la Londra, din 6 decembrie 1921, Irlanda, cu excepţia Ulsterului, a dobândit statutul de 
dominion în cadrul Imperiului Britanic. La 29 decembrie 1937, în timpul cât Eamon de 
Valera era prim-ministru, Irlanda s-a declarat independentă şi suverană sub numele de Eire. 
Pe toată durata celui de-al Doilea Război Mondial, Irlanda s-a menţinut neutră. La 21 
decembrie 1948 s-a proclamat republică, iar la 18 aprilie 1949 a părăsit Commonwealth-ul 
(Popa, Matei 1993, p. 200-201). 
176 Liddell Hart f.a., vol. I, p. 516. 
177 Ibidem, p. 335. 
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continent”, întrucât naţiunile europene erau stăpânite de animozităţi 
seculare, erau adepte ale diplomaţiei secrete, precum şi ale echilibrului de 
putere, aspecte ce erau complet incompatibile cu valorile americane. 

Propagarea războiului în cea mai mare parte a Europei, precum şi în 
Asia, erau indicii clare că SUA nu puteau rămâne neutre la nesfârşit, chiar 
dacă, în cazul unei eventuale agresiuni, beneficiau de protecţia celor două 
oceane ce le separau de statele beligerante178. Însă, pe măsură ce puterile 
Axei obţineau victorii tot mai importante pe continentul european, 
americanii şi-au văzut ameninţată propria lor securitate, în vreme ce 
protecţia oferită de Atlantic devenea tot mai fragilă în faţa unui eventual atac 
german. În viziunea preşedintelui american, Franklin Delano Roosevelt179, 
siguranţa naţională era strâns legată de existenţa marinei militare britanice, 
aspect afirmat în Discursul Uniunii, ţinut la 6 ianuarie 1941: 

„Am subliniat recent ritmul rapid în care războiul modern poate să aducă în 
chiar mijlocul nostru atacul fizic la care va trebui să ne aşteptăm, în cele din 
urmă, dacă naţiunile dictatoare câştigă războiul. Se vorbeşte mult despre 
imunitatea noastră faţă de o invazie imediată şi directă dincolo de Ocean. 
Evident, atâta vreme cât Marina Militară Britanică îşi menţine puterea, un 
asemenea pericol nu există”180. 

Situarea „unchiului Sam” de partea Marii Britanii a fost evidentă încă 
de la sfârşitul anului 1939181, dar prin promulgarea Lend and Lease Act182, la 

                                                 
178 Situarea Statelor Unite la o mare depărtare de Europa şi Asia făcea ca disputele 
europene să pară americanilor ca fiind greu de înţeles şi, adesea, nesemnificative. Datorită 
faptului că America dispunea de o amplă marjă de siguranţă, ea era izolată de provocările 
statelor europene, fără să-i fie afectată propria securitate. Ţările europene funcţionau de 
fapt ca supape de siguranţă ale „Lumii Noi”, situaţie ce era asemănătoare cu cea pe care 
acestea au avut-o faţă de Marea Britanie în perioada „splendidei izolări” (Kissinger 2002, p. 
331). 
179 Se poate constata faptul că încă din toamna anului 1936, după realegerea sa ca preşedinte 
al SUA, F. D. Roosevelt, deşi preocupat de soluţionarea crizei economice, „prinsese esenţa 
acelui ceva provocator al dictatorilor mai bine decât oricare conducător european, cu 
excepţia lui Churchill”. Primul său avertisment adresat americanilor, în legătură cu pericolul 
ce se apropia, l-a constituit aşa-numitul Discurs al Carantinei, rostit la Chicago, în 5 
octombrie 1937, prin care afirma că exista posibilitatea ca America să-şi asume anumite 
responsabilităţi faţă de acest pericol (ibidem, p. 333). 
180 Ibidem, p. 340. 
181 În noiembrie 1939, Statele Unite au instituit aşa-numita lege Cash and Carry, prin care 
ţările beligerante aveau posibilitatea să achiziţioneze armament, acesta trebuind ulterior să 
fie transportat cu navele cumpărătorilor. Decizia era însă în mod clar probritanică, deoarece 
puterile Axei erau în imposibilitatea de a cumpăra din America, în condiţiile în care Royal 
Navy instaurase blocada maritimă. În urma unui schimb de note care a avut loc între 27 
august şi 2 septembrie 1940, Statele Unite au livrat 50 de distrugătoare Marii Britanii, 
pentru concesionarea pe 99 de ani a opt baze britanice aflate în Terra Nova, Bermude, 
Bahamas, Jamaica, Antigua, Santa Lucia, Trinidad şi Guyana Britanică. Pentru americani 
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11 martie 1941, SUA ofereau Angliei, cu titlu de împrumut, o cantitate 
nelimitată de armament şi muniţie, deoarece Marea Britanie era acum 
considerată vitală pentru securitatea statului american. 

Citind presa românească a vremii, nu se poate să nu fie remarcat un 
viu interes faţă de poziţia pe care o va adopta puterea anglo-saxonă de pe 
„celălalt mal al Atlanticului”, precum şi o speranţă nemărturisită în mod 
evident că aceasta nu va interveni împotriva Germaniei. Odată ce acest lucru 
s-a întâmplat, se poate uşor observa atitudinea rău-voitoare a ziariştilor 
români faţă de Statele Unite, în general, şi, în mod special, vizavi de 
preşedintele Roosevelt: 

„Mentalitatea preşedintelui republicei înstelate este identică cu aceea a 
cercurilor iudeo-plutocratice pentru care nu există alt scop decât distrugerea 
Fascismului şi a Naţional-Socialismului. Că preşedintele Roosevelt este 
instrumentul principal al jocului pe care-l fac bancherii evrei, acest lucru a 
apărut limpede în toate acţiunile internaţionale pornite de peste Ocean în 
ultimii ani şi în toate sforăriile culiselor diplomatice ale diferiţilor Bulitt, care 
au contribuit în mare măsură la izbucnirea actualului conflict […], 
preşedintele Roosevelt este legat cu mii de fire de banda iudaică cu 
ramificaţii în toată America şi care are în stăpânul Casei Albe un exponent 
de mare autoritate”183. 

Succinta prezentare a Bătăliei pentru Atlantic nu se putea încheia fără 
a preciza faptul că aici, în cadrul acestei încleştări anglo-germane, a avut loc 
una din ultimele mari confruntări exclusiv navale din istoria omenirii, între 
crucişătorul „Hood”, nava de linie „Prince of Wales”184, portavioanele 
„Victorious” şi „Ark Royal”, pe de o parte, şi cuirasatele „Bismarck” şi 
„Prinz Eugen”185, pe de altă parte. Deşi terminată oarecum la egalitate, 

                                                                                                                        
această tranzacţie a reprezentat sfârşitul perioadei de izolare, W. Churchill caracterizând-o 
ca fiind „trecerea de la neutralitate la non-beligeranţă” (Duroselle 2006, vol. I, p. 225). 
182 Legea de împrumut şi închiriere. A avut efect numai până în 30 iunie 1943, dar a fost 
reînnoită până în august 1945. La data de 31 decembrie 1944, americanii furnizaseră aliaţilor 
armament şi muniţie în valoare de 36 miliarde de dolari (ibidem, p. 226). 
183 Curentul, din 4 februarie 1941. 
184 „Hood” avea 42 000 de tone şi era înzestrat cu opt tunuri de 15 ţoli, în vreme ce „Prince 
of Wales” avea 35 000 de tone, fiind înarmat cu 10 tunuri de 14 ţoli. Prima navă era 
construită în 1920, ea nefiind modernizată în mod corespunzător, în sensul că nu se 
realizase un blindaj adecvat pe verticala şi orizontala vasului. Cea de-a doua navă avea un 
armament ce nu fusese pe deplin testat, la bordul ei mai aflându-se încă, la acea vreme, 
muncitori de la Clydeside (Liddell Hart f.a., vol. I, p. 493). 
185 Deşi ar fi trebuit ca navele germane să corespundă cerinţelor Tratatului de la 
Washington, din 1922, care prevedea 35 000 de tone pentru navele grele de luptă şi 10 000 
de tone pentru crucişătoarele grele, cele două vase germane puteau transporta 42 000 de 
tone şi, respectiv, 15 000 de tone, ceea ce permisese să aibă un blindaj mai gros decât se 
credea. „Bismarck” avea opt tunuri de 15 ţoli, iar „Prinz Eugen” era înzestrat cu tot atâtea 
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deoarece „Hood” a sărit în aer în urma lovirii magaziei sale de muniţie, iar 
„Bismarck” a fost scufundat, bătălia navală din apropierea Groenlandei şi 
Islandei a reprezentat eşecul germanilor de a câştiga prin utilizarea vaselor 
de suprafaţă, ei mizând de acum încolo aproape în mod exclusiv pe 
submersibile. 

Cu evoluţii fluctuante, Bătălia pentru Atlantic, purtată între britanici şi 
germani, a continuat pe toată durata celui de-al Doilea Război Mondial. Se 
poate însă spune fără a greşi că, odată depăşită luna iunie a anului 1941, 
marina britanică a reuşit să treacă peste cele mai mari dificultăţi provocate 
de submarinele germane, acestea ajungând chiar ca în anii următori să 
devină din vânători, vânaţi, iar capacitatea industriei germane să fie net 
depăşită de volumul scufundărilor. 
 
 
Relaţiile britanico-sovietice reflectate în presa românească, în a doua 
jumătate a anului 1941 
 

În ziua de 22 iunie 1941, la doar câteva ore după ce Adolf Hitler a 
lansat un atac masiv împotriva Uniunii Sovietice, punând astfel în practică 
directiva Barbarossa, generalul Ion Antonescu a emis o proclamaţie către 
poporul român, declarând începerea „războiului sfânt” contra vecinului din 
est186. Totodată, a fost dat ordinul de zi către armată, prin care acesteia i se 
cerea trecerea Prutului pentru a zdrobi vrăjmaşul din răsărit şi 
miazănoapte187. Se punea astfel capăt neutralităţii României, iar trupele sale 
vor lupta de acum înainte, pe Frontul de Est, pentru mai mult de trei ani de 
zile. 

Generalul Antonescu, care refuzase să implice armata română în 
intervenţiile militare ale Germaniei în Iugoslavia şi Grecia188, nu a avut nicio 
îndoială de data aceasta de a participa alături de trupele celui de-al Treilea 
Reich, la invazia Uniunii Sovietice. Dacă în prima jumătate a anului 1941, 
conducătorul statului român a făcut toate eforturile pentru a stabili relaţii 

                                                                                                                        
tunuri, dar de opt ţoli fiecare. În plus, ele aveau un echipament telemetric superior celor pe 
care îl aveau navele britanice (ibidem). 
186 Monitorul oficial, partea I, din 22 iunie 1941, p. 3584-3585. 
187 Ibidem, p. 3586-3587. 
188 Invadarea Greciei, în primăvara anului 1941, a fost un pas preliminar al atacului dat 
împotriva Uniunii Sovietice, în condiţiile în care britanicii debarcaseră la Salonic. În trei 
săptămâni grecii au fost înfrânţi, iar englezii au fost nevoiţi să se retragă. La 27 martie 1941, 
generalul Simović, încurajat de intervenţia britanică din Balcani, a dat o lovitură de stat, 
reuşind să răstoarne guvernul care tocmai angajase Iugoslavia în semnarea unui pact cu 
Axa. Intervenţia militară germană a fost promptă, Iugoslavia capitulând în 17 aprilie, după 
mai puţin de două săptămâni de lupte (Liddell Hart f.a., vol. I, p. 121-123). 
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normale cu URSS, luând măsuri de preîntâmpinare a atacurilor din presă, ba 
chiar suspendând publicarea a două ziare editate de refugiaţii basarabeni189, 
la 22 iunie el s-a alăturat lui Hitler în acţiunea de distrugere a Uniunii 
Sovietice, fără a semna o convenţie militară cu Germania şi fără a stabili 
limitele viitoarei colaborări. 

Alături de cele 120 de divizii germane care au trecut frontiera 
sovietică, România a participat şi ea, într-o primă fază, pentru eliberarea 
Basarabiei şi Bucovinei de Nord, cu Armatele 3 şi 4, ceea ce a însemnat 
angajarea a 20 de divizii, 3 brigăzi de munte, 4 brigăzi de cavalerie, 2 de 
fortificaţii, 550 de avioane, 22 de nave de luptă maritime şi 17 fluviale190. 

Beligeranţa României a fost hotărâtoare pentru atitudinea adoptată de 
Marea Britanie faţă de aceasta, în toată cea de-a doua jumătate a anului 1941, 
deoarece britanicii erau absolut singuri încă de la căderea Franţei şi aveau o 
nevoie disperată de aliaţi. Uniunea Sovietică devenise astfel elementul 
crucial al relaţiilor dintre puterea insulară şi România, iar faptul că românii 
luptaseră în războiul trecut împotriva Germaniei, că datorită Axei pierduseră 
recent teritorii, începea să conteze din ce în ce mai puţin191. 

Dacă până în ziua atacului german, atitudinea URSS şi a lui Stalin 
personal faţă de Marea Britanie poate fi caracterizată printr-o ostilitate 
evidentă192, concretizată printre altele într-un comunicat al Agenţiei TASS, 
din 13 iunie, prin care se susţinea că zvonurile unui atac german împotriva 
sovietelor nu reprezintă nimic altceva decât o născocire intenţionată a 
britanicilor pentru a deteriora relaţiile germano-sovietice, după 22 iunie 
punctul de vedere al Moscovei s-a schimbat brusc193. Încurajaţi de atitudinea 
fără echivoc a premierului britanic, Winston Churchill, care, în seara 
aceleiaşi zile de 22 iunie, printr-un discurs radiofonic, declara că are „un 
singur ţel şi un singur scop irevocabil, acela de a-l distruge pe Hitler şi orice 
vestigiu al regimului nazist”194, sovieticii au formulat în perioada imediat 
următoare solicitări concrete de ajutor din partea Marii Britanii. Se puneau 
astfel bazele viitoarei alianţe victorioase din cel de-al Doilea Război 

                                                 
189 Cretzianu 1998, p. 239. 
190 Giurescu 1999, p. 95. 
191 Danielopol 1995, p. 250. 
192 Înainte de a fi atacată de către trupele Wehrmacht-ului, Uniunea Sovietică a făcut mai 
multe gesturi pentru a câştiga în continuare încrederea Germaniei, chiar dacă acest lucru 
însemna deteriorarea raporturilor cu Marea Britanie. Astfel, în 3 mai, conducerea de la 
Kremlin a recunoscut în mod oficial guvernul progerman al lui Rashid Ali din Irak. Patru zile 
mai târziu, reprezentanţii diplomatici ai Belgiei, Norvegiei şi Iugoslaviei au fost expulzaţi de 
pe teritoriul sovietic, iar la începutul lunii iunie a fost interzisă funcţionarea Legaţiei Greciei 
din Moscova (Churchill 1997, vol. I, p. 439). 
193 Cretzianu 1998, p. 243. 
194 Churchill 1997, vol. I, p. 443. 
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Mondial, completată ulterior în mod decisiv de alăturarea Statelor Unite ale 
Americii. 

Presa românească a timpului a urmărit cu multă atenţie aceste 
evenimente, ele fiind relatate pe larg atât în ziarele centrale, de mare tiraj, cât 
şi în cele locale. Cum România era deja în mod oficial aliata Germaniei de 
mai bine de jumătate de an, ba acum chiar participa la operaţiunile militare 
împotriva Uniunii Sovietice, este uşor de anticipat caracterul articolelor 
scrise de gazetarii români în legătură cu formarea alianţei dintre Marea 
Britanie şi Uniunea Sovietică. 

Astfel, în ziarul Curentul, într-un articol intitulat Trădarea ipocriziilor, 
scris de Pamfil Şeicaru, directorul acestui cotidian, se făcea o comparaţie 
plină de savoare prin duritatea limbajului folosit la adresa alianţei proaspăt 
constituite, concluzia fiind aceea că o alăturare mai nepotrivită nici că putea 
să existe: 

„Prin formaţie Anglia reprezintă cea mai categorică opunere oricărei 
constrângeri statale a individualismului; dezvoltarea forţelor individuale şi 
întreaga armătură a acestei fortăreţe a capitalismului se reazimă pe 
neîngrădirea forţei creatoare a individului. Sovietele, negarea integrală a 
individului, anularea lui prin îndobitocirea metodică, reducerea fiinţei umane 
la un « robot », adică mecanizarea omului, anularea afectivităţii, smulgerea 
din comunitatea sentimentelor umane, reeditarea sclavilor utilizaţi de faraoni 
la construcţia piramidelor. Statul este totul, individul, o provocatoare 
aberaţie. Londra este centrul capitalismului, cetatea luxului rafinat al celei 
mai bogate aristocraţii pe care a cunoscut-o omenirea. Moscova reprezintă 
centrul unei planetare conspiraţii împotriva oricărei noţiuni de selecţie, de 
ierarhie a valorilor, victoria brutelor, sediul central al bestialităţii asasine, 
negaţia oricărei fineţi spirituale, anularea oricărei deosebiri de formaţie 
intelectuală, şi tipul ce defineşte această mentalitate este Stalin”195. 

Cu siguranţă că britanicii nu uitaseră acţiunile agresive ale Uniunii 
Sovietice din Polonia, Finlanda, Ţările Baltice şi România, pactul de 
neagresiune cu Germania şi ulterioara colaborare economică cu aceasta196. 
Având însă înfrângerea nazismului ca ţel suprem în război, Marea Britanie a 
trebuit să facă abstracţie de toate aceste lucruri şi să se alieze cu o ţară ce 
avea o structură socială puţin simpatizată. Precizarea făcută de Winston 
Churchill secretarului său particular, cu privire la atitudinea sa faţă de Führer, 
este edificatoare: „am un singur ţel, distrugerea lui Hitler, iar existenţa mea 

                                                 
195 Curentul, din 26 iunie 1941. 
196 Conform consemnărilor ulterioare ale generalului Thomas, şeful Secţiei Economice a 
Ministerului de Război German, sovieticii au trimis materii prime celui de-al Treilea Reich 
până în ajunul atacului german, transportul de cauciuc din Orientul Îndepărtat fiind 
expediat cu trenuri exprese (Churchill 1997, vol. I, p. 439). 
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este astfel mult simplificată. Dacă Hitler ar invada Iadul, aş face cel puţin o 
recomandare favorabilă Diavolului în Camera Comunelor”197. 

Acest raţionament corect al lui Churchill nu a fost înţeles de presa 
românească a vremii, sau nu a vrut să fie înţeles, dovadă că Pamfil Şeicaru, 
într-un nou articol de-al său, îşi continuă criticile la adresa Marii Britanii şi a 
premierului ei. 

„O adâncă stupoare a produs pretutindeni brusca simpatie a Marii Britanii 
faţă de soarta probabilă a Rusiei Sovietice. Mulţi nici astăzi nu voiesc să 
creadă că domnul Winston Churchill, burghezul dolofan, care făcea acum un 
an jumătate apologia rezistenţei eroice a Finlandei în faţa agresiunii 
bolşevice, apărătorul cel mai fanatic al capitalurilor din City şi ultima nădejde 
verbală a imperialismului bancar de pe malurile Tamisei, s-a transformat 
dintr-o dată într-un adept al lui Karl Marx, şi-a pus secera şi ciocanul la 
butonieră, dansează căzăceasca pe vine la şaptezeci de ani şi se roagă la 
picioarele Viţelului de Aur, să învingă în Europa armatele desculţe cu steag 
roşu ale revoluţiei proletare”198. 

Încă din primele momente ale colaborării dintre britanici şi sovietici 
au apărut două probleme importante: solicitarea adresată Marii Britanii de a 
deschide un al doilea front în Europa, în nord-vestul Franţei, şi 
aprovizionarea Uniunii Sovietice cu materiale de război. Aceste solicitări au 
fost formulate aproape în mod necontenit în primii ani deşi, aşa cum 
premierul britanic al acelor vremuri consemna în memoriile sale, sovieticii 
arătaseră înainte de a fi implicaţi în război o indiferenţă totală faţă de statele 
occidentale, aceasta însemnând de fapt distrugerea „celui de-al doilea front” 
pe care aveau să-l pretindă mai târziu199. Cerinţa sovieticilor ca Marea 
Britanie să debarce trupe în Europa, era formulată pentru a-i sili pe nemţi să 
slăbească presiunea pe care o exercitau pe frontul din Răsărit, ea revenind în 
mod obsesiv în toate discuţiile purtate între reprezentanţii celor două state. 
Pentru a salva Uniunea Sovietică, aflată în mare dificultate, şi neţinând cont 
de realităţile războiului din acele momente, Stalin şi diplomaţii sovietici 
cereau ca britanicii să deschidă un al doilea front, fie în Franţa sau Ţările de 
Jos, fie în Balcani, sau oriunde altundeva în Europa. 

Aşa cum se ştie în momentul de faţă, o debarcare nu a putut fi 
posibilă decât trei ani mai târziu, în condiţiile în care Statele Unite şi-au adus 
şi ele o contribuţie hotărâtoare la această trimitere de trupe pe continent. 
Conform cotidianului Universul200, acest lucru nu a împiedicat însă analizarea 

                                                 
197 Quinlan 1977, p. 71. 
198 Curentul, din 2 iulie 1941. 
199 Churchill 1997, vol. I, p. 434. 
200 Ziarul Universul a fost luat în arendă de la Take Ionescu şi Nicolae Filipescu, încă din 
anul 1915, de către Stelian Popescu. Cotidianul şi-a încetat apariţia în timpul ocupaţiei 
germane din Primul Război Mondial, dar a revenit în arena jurnalistică în 1919. La o 
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acestei eventualităţi în cadrul Parlamentului Britanic, mai ales că existau 
voci, în special din rândul Partidului Laburist, care cereau ca armata 
britanică să trimită câteva divizii în Caucaz201. 

Furnizarea de armament, muniţii şi materii prime necesare purtării 
războiului a fost destul de greu de transpus în practică, fiindcă porturile de 
la Marea Baltică nu mai erau în stăpânirea URSS, ceea ce însemna că urmau 
să se organizeze convoaie cu materiale britanice care să ajungă la Murmansk 
şi Arhanghelsk. Printr-un articol scris în ziarul Curentul, Alexandru Hodoş202 
prezenta cititorilor săi dificultăţile acestei operaţiuni, precizând totodată că 
Marea Britanie, confruntată fiind ea însăşi cu grave lipsuri, nu se va grăbi să 
dea din ceea ce nu are203. Într-adevăr, cererea lui I. V. Stalin, transmisă lui 
Winston Churchill prin intermediul ambasadorului Ivan Maisky, de a se 
trimite Uniunii Sovietice 30 000 t de aluminiu la începutul lunii octombrie şi 
un ajutor lunar minim care să se ridice la 400 de avioane şi 500 de tancuri, 
era greu de realizat204. 

Dificultatea îndeplinirii acestor cereri consta atât în greutăţile pe care 
marinarii britanici trebuiau să le învingă pentru a ajunge la îndepărtatele 
porturi de la Marea Barents, cât şi în posibilitatea redusă de a furniza 
materiale proaspătului aliat, de care britanicii înşişi aveau o mare nevoie. 
Aproape tot ce se trimitea pe frontul din Răsărit se scotea din nevoile vitale, 
de apărare a imperiului în Orient, în faţa Japoniei, din aprovizionarea 
armatelor din Libia, ceea ce l-a determinat pe Winston Churchill să 

                                                                                                                        
distanţă de 11 ani a fost inaugurat Palatul „Universul”. În timpul domniei regelui Carol al 
II-lea, directorul ziarului, Stelian Popescu, s-a aflat deseori în dezacord cu Palatul Regal, el 
aclamând mai târziu venirea la putere a generalului Ion Antonescu. Clădirea ziarului 
Universul a fost devastată de legionari, în timpul rebeliunii din 21-23 ianuarie 1941. În 
primăvara aceluiaşi an S. Popescu a plecat în Elveţia, conducerea publicaţiei fiind 
încredinţată ginerelui acestuia, Ion Lugoşianu. După instalarea guvernului Petru Groza, 
militantul comunist Petre Năvodaru a preluat conducerea ziarului Universul, după ce în 
prealabil fusese confiscat de autorităţile de stat (Pelin 2002, p. 266-267). 
201 Universul, din 26 octombrie 1941. 
202 Alexandru Hodoş şi-a început activitatea publicistică în anul 1915, la Minerva, din Sibiu, 
iar după război la Renaşterea română, din acelaşi oraş. În perioada cuprinsă între anii 1922 şi 
1938 a publicat articole în ziarul Ţara noastră, unde a fost şi director. Din 1936 a fost 
director adjunct de programe la radiodifuziune, iar mai târziu director al radiojurnalului 
(1938-1940). A îndeplinit, de asemenea, şi funcţia de subsecretar de stat la Preşedinţia 
Consiliului de Miniştri (28 decembrie 1937 - 10 februarie 1938), calitate în care a suspendat 
ziarele Adevărul, Dimineaţa şi Lupta. În 1941 a devenit redactor la ziarul Curentul şi totodată 
director al ziarului Capitala. În anul următor a fost numit ataşat de presă la Berlin. A fost 
arestat în 14 martie 1945, fiind acuzat că a făcut apologia Germaniei şi a războiului 
antisovietic. A făcut detenţie la Aiud, Dumbrăveni, Jilava, Craiova, Poarta Albă şi Gherla 
(Opriş 1999, p. 154-155). 
203 Curentul, din 18 iulie 1941. 
204 Churchill 1997, vol. II, p. 13. 
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consemneze că „departamentele armatei simţeau că parcă li se jupuia o parte 
din pielea lor”205. 

Considerând că războiul submarin declanşat de Kriegsmarine împotriva 
vaselor comerciale britanice era un succes deplin, ceea ce la acea vreme nu 
era deloc departe de realitate, şi că fuseseră scufundate vase de transport ce 
însumau 14 milioane de tone, presa românească, preluând majoritatea 
ştirilor de la agenţia germană DNB sau din publicaţiile germane, precum 
Deutsche Allgemeine Zeitung, mai prezenta cititorilor români o altă faţetă a 
greutăţilor pe care trebuiau să le învingă britanicii şi anume, lipsa navelor 
necesare206. Concluzia lor la toate acestea? Simple vorbe în vânt ale 
englezilor, uşor de transmis prin radio, dar mai greu de transpus în tancuri şi 
avioane, precum şi că Rusia se va prăbuşi, ca şi celelalte ţări ajutate de 
Anglia. 

Cooperarea dintre Marea Britanie şi Uniunea Sovietică s-a dezvoltat 
lent, tradiţionala neîncredere a ambelor părţi, precum şi numeroasele 
probleme ivite împiedicând formarea unei alianţe solide207, chiar dacă la 12 
iulie, la Moscova, a fost semnat un acord între cele două guverne208, cu 
privire la acţiunile comune ce urmau să fie duse împotriva Germaniei, urmat 
apoi de un tratat comercial. 

Acordul sovieto-britanic a fost prezentat de presa românească prin 
articole scrise de gazetari români, dar şi prin preluări de informaţii din ziare 
străine. Bineînţeles că nu putea fi descris decât ca un act reprobabil, 
deoarece, aşa cum a mai fost menţionat, România era aliata celui de-al 
Treilea Reich, iar comentariile presei străine proveneau din ţări ca Germania, 
Japonia, Italia, Finlanda, adică statele membre ale Axei sau, în cazul ultimei 
ţări, satelit al acesteia. Spre deosebire de îngrijorarea pe care a produs-o la 
Bucureşti, în cadrul Consiliului de Miniştri, unde Mihai Antonescu se temea 
de posibilele bombardamente britanice209, cotidianul Timpul, al cărui director 
era Grigore Gafencu210, a înregistrat în paginile sale reacţia cercurilor politice 

                                                 
205 Ibidem, p. 12-13. 
206 Universul, din 1 octombrie 1941. 
207 Quinlan 1977, p. 71. 
208 Este primul document oficial al viitoarei coaliţii, prin care cele două guverne semnatare se 
obligau să-şi acorde ajutor şi sprijin reciproc de orice natură, împotriva Germaniei hitleriste. 
Totodată îşi luau obligaţia că pe toată durata războiului nu vor purta tratative, şi nici nu vor încheia 
vreun armistiţiu sau tratat de pace, fără acordul celeilalte părţi. A fost semnat de Sir Stafford Cripps, 
ambasadorul Marii Britanii la Moscova, şi de către Viaceslav Molotov, comisarul poporului pentru 
Afacerile Externe ale URSS (http//www.yale.edu/lawweb/avalon/brsov41.htm, accesat în 24 
iunie 2004). 
209 Stenogramele şedinţelor 2000, p. 141. Afirmaţie făcută de Mihai Antonescu, în şedinţa 
Consiliului de Miniştri din 14 iulie 1941. 
210 Grigore Gafencu (1892-1957) a făcut studii juridice la Geneva, devenind doctor în drept 
la Paris, în anul 1914. A participat la Primul Război Mondial ca pilot în aviaţia franceză. A 
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berlineze, care considerau că acest acord nu are nicio relevanţă din punct de 
vedere militar, deoarece, se argumenta, cei ce se prăbuşesc nu pot evita 
căderea lor, agăţându-se unii de alţii211. Ziarele Curentul şi Universul au preluat 
ştiri din presa japoneză şi din cea finlandeză, dar nici aici, după cum era de 
aşteptat, comentariile nu au fost deloc elogioase la adresa alianţei britanico-
sovietice, ba chiar din contră, ea fiind văzută ca o nouă dovadă evidentă a 
existenţei în Europa a unui front antieuropean, format din plutocraţie şi 
bolşevism212. 

Politica externă tradiţională a Marii Britanii, de asigurare a propriei 
securităţi prin menţinerea unui echilibru de forţe în Europa şi evitarea 
implicării în alianţele deschise, nu scapă nici ea de cuvintele usturătoare ale 
presei româneşti. 

„Anglia […] s-a străduit necontenit să ţină în şah ţările europene, 
împiedicând pe rând creşterea puterii lor; semănând conflicte între ele; 
asmuţind pe unele împotriva celorlalte; încurajându-le la luptă şi părăsindu-le 
pe rând cu o diabolică abilitate de mijlocitoare rutinată, care îşi alege 
totdeauna la urmă preţul bine măsurat al întâlnirilor puse la cale. Popoarele 
se întâlneau cu armele în mâini pe întinsul câmpiilor de bătaie, sângele 
curgea în valuri, văzduhul se aprindea de flăcările distrugerii, se ucideau 
oameni şi se năruiau împărăţii, norocul luptei se dovedea schimbător, o dată 
biruiau unii, de data cealaltă erau ceilalţi învingători, numai Anglia câştiga 
întotdeauna”213. 

Autorul articolului îşi continuă raţionamentul, considerând că Angliei, 
după ce a aruncat de-a rândul în foc şi a împins la pierzanie Cehoslovacia, 
Polonia, Belgia, Olanda, Norvegia, Grecia şi Iugoslavia214, nu i-a mai rămas 
nicio variantă decât apropierea de Uniunea Sovietică pentru că: 

„Politica tradiţională a Angliei se împotriveşte oricărei organizări liniştite a 
Europei. Anglia nu vrea să fie pace în Europa. Anglia nu doreşte înţelegerea 
între popoarele Europei, ci urmăreşte cu stăruinţă învrăjbirea lor”215. 

                                                                                                                        
fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”. Şi-a început activitatea de ziarist în 1918, an în 
care a şi fondat cotidianul Timpul. A aderat la Partidul Naţional-Ţărănesc, îndeplinind 
ulterior diverse funcţii ministeriale atunci când acest partid s-a aflat la guvernare. În 
perioada decembrie 1938 - mai 1940 a fost ministrul Afacerilor Străine ale României, iar în 
iulie 1940 a fost numit ministru plenipotenţiar la Moscova. Ca urmare a campaniei militare 
a României pe frontul din Răsărit, a revenit în ţară, în iulie 1941. A plecat în Elveţia, 
stabilindu-se definitiv în Occident, după 23 august 1944. A murit la Paris (Pelin 2002, p. 
135-136). 
211 Timpul, din 15 iulie 1941. 
212 Universul, din 16 iulie 1941. 
213 Curentul, din 2 iulie 1941. 
214 Ibidem. 
215 Ibidem. 
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Un aspect important al relaţiilor britanico-sovietice, în a doua 
jumătate a anului 1941, a fost reprezentat de atitudinea pe care guvernul de 
la Londra trebuia să o adopte faţă de cele trei state-satelit ale Germaniei, 
adică România, Ungaria şi Finlanda, ale căror trupe erau angajate în 
operaţiuni militare împotriva Uniunii Sovietice. În cazul României, armatele 
sale au trecut Nistrul, la 26 iulie, iar apoi şi-au continuat înaintarea spre 
Nipru şi Marea de Azov. Concomitent, au pătruns în peninsula Crimeea, 
reuşind să cucerească Odessa, dar cu pierderi înspăimântător de mari216, şi să 
ajungă ulterior la fortificaţiile Sevastopolului şi la portul Kerci217. 

Datorită înaintării trupelor române pe teritoriul sovietic, guvernul de 
la Moscova a solicitat britanicilor, încă de la începutul lunii septembrie, ca 
aceştia să declare război României218. Având însă convingerea că 
sentimentele de simpatie ale majorităţii românilor se îndreptau către Marea 
Britanie şi nu către Germania219, Winston Churchill nu a arătat deloc că este 
doritor să dea curs cererii, el argumentându-şi punctul de vedere şi într-o 
scrisoare trimisă lui Stalin220. Nevoia de unitate dintre Marea Britanie şi 
Uniunea Sovietică, precum şi teama ca nu cumva Stalin să semneze o pace 
separată, datorită situaţiei militare disperate în care se găsea atunci, l-au 
determinat pe Winston Churchill să cedeze221. 

La 30 noiembrie, prin intermediul Legaţiei Statelor Unite de la 
Bucureşti, guvernul român a primit o notă ultimativă din partea guvernului 
britanic, cu următorul conţinut: 

„Guvernul român duce de mai multe luni operaţii militare agresive pe 
teritoriul Uniunii Sovietice, aliata Marii Britanii, în cea mai strânsă colaborare 
cu Germania, luând astfel parte la războiul general european şi aducând 
astfel o contribuţie însemnată la sforţarea militară germană. În aceste 
împrejurări, Guvernul Majestăţii Sale Britanice se vede nevoit să înştiinţeze 

                                                 
216 Încercuirea şi asediul portului Odessa au durat de la 8 august până la 16 octombrie 1941. 
Au fost angajaţi în luptă 340 223 de militari români, pierderile cifrându-se la 92 545, din 
care: 17 729 morţi, 63 345 răniţi şi 11 471 dispăruţi (Buzatu 1995, p. 27). 
217 Giurescu 1999, p. 100. 
218 Quinlan 1977, p. 71. 
219 Probabil că premierul britanic se baza, printre altele, şi pe declaraţia lui Sir Reginald 
Hoare, fost ministru plenipotenţiar în România, care, în cotidianul The Times, din 18 
februarie 1941, afirma că „poporul român aproape în mod unanim îi urăşte pe nemţi şi se 
roagă pentru victoria noastră; aceasta nu este valabil doar pentru « clasele de sus », educate 
în Franţa, ci şi pentru mase […]” (ANRDANIC, fond Microfilme Anglia, r. 444, c. 402). În 
schimb, cu toată disciplina şi eforturile Wehrmacht-ului, germanii nu s-au bucurat de prea 
multă simpatie în România. Ba din contră, au fost trataţi cu răceală, iar atitudinea românilor 
a contrastat în mod evident cu atmosfera călduroasă şi prietenoasă pe care au găsit-o în 
Ungaria şi Bulgaria (Cretzianu 1998, p. 238). 
220 Quinlan 1977, p. 71. 
221 Ibidem, p. 72. 
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guvernul român că dacă până la 5 decembrie guvernul român nu va fi oprit 
operaţiile militare şi încetat orice participare activă la ostilităţi, Guvernul 
Majestăţii Sale nu va avea nicio altă alegere decât de a declara existenţa unei 
stări de război între cele două ţări”222. 

Analizând comunicatul transmis de guvernul britanic, se pot 
desprinde două concluzii. Prima ar fi că, în urma solicitărilor precis 
formulate, guvernului de la Bucureşti i s-a dat prea puţin spaţiu de manevră 
pentru negocieri, iar a doua, că Winston Churchill dorea mai mult să arate 
opiniei publice internaţionale solidaritatea ce exista între Marea Britanie şi 
Uniunea Sovietică, decât obţinerea unui rezultat practic223. 

Răspunsul mareşalului Antonescu224 la nota ultimativă britanică a luat 
forma unei justificări, enumerându-se actele de violenţă săvârşite de 
sovietici, pierderile teritoriale din vara anului 1940, concluzia fiind aceea că 
acţiunea militară a României este un act de legitimă apărare în faţa agresiunii 
sovietice. Londrei nu-i era dată însă nicio asigurare că ostilităţile vor înceta, 
aşa cum ceruseră britanicii în comunicatul lor. 

La 5 decembrie, Winston Churchill a aprobat declaraţia de război 
făcută României, iar două zile mai târziu a fost comunicată guvernului 
român. Insistenţele Uniunii Sovietice s-au dovedit a fi decisive, dovadă fiind 
faptul că la scurt timp după instituirea stării de beligeranţă între Marea 
Britanie şi România, premierul britanic îi mărturisea lui Anthony Eden că: 
„părerea mea despre această măsură nechibzuită a rămas nemodificată”225. 

Dacă în luna noiembrie a anului 1941, ziarele de mare tiraj din 
România, cum erau Universul, Curentul şi Timpul au făcut referiri sporadice la 
Marea Britanie, la începutul lunii decembrie, comentariile despre nota 
ultimativă şi declaraţia de război ale guvernului de la Londra au fost mereu 
pe prima pagină. Din nou se fac preluări din presa străină, bineînţeles din 
statele Axei sau aderente la aceasta, pentru a dovedi justeţea acţiunii militare 
a României contra vecinului său estic. Prin intermediul agenţiei Stefani, citată 
de cotidianul Curentul, era exprimată opinia cercurilor politice din Italia care 
afirmau că „[…] demersul Londrei făcut după dorinţa lui Stalin şi cu 
aprobarea Statelor Unite, e o nouă dovadă că plutocraţia anglo-saxonă a voit 
să dea cultura europeană pe mâinile bolşevismului, ca mulţumire pentru 
ajutorul dat de Stalin”226. 

Deutsche Allgemeine Zeitung, citat de Universul, considera că 

                                                 
222 Universul, din 9 decembrie 1941. 
223 Cretzianu 1998, p. 256. 
224 Universul, din 9 decembrie 1941. 
225 Quinlan 1977, p. 72. 
226 Curentul, din 9 decembrie 1941. 
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„Anglia a întrecut toate scăderile democraţiei apusene, cutezând să insulte 
Finlanda, România şi Ungaria în clipa sfântă în care, cot la cot cu soldaţii 
germani şi cu voluntarii din toată Europa, eroicii luptători ai acestor ţări 
zdrobesc bestia bolşevică”227. 

Din răspunsul dat în ziua de 7 decembrie de mareşalul Antonescu, 
care esenţialmente nu era deloc ostil Marii Britanii, ba din contră, el având 
sentimente de profundă admiraţie pentru starea de lucruri pe care a văzut-o 
acolo în timpul cât a fost ataşat militar la Londra, răzbate o sinceră părere de 
rău că s-a ajuns la starea de beligeranţă228. Cu siguranţă nu ar fi vrut să se 
ajungă aici, dar deteriorarea relaţiilor dintre cele două ţări a fost în afara 
controlului său229. El a insistat pe caracterul unilateral al războiului, acesta 
fiind îndreptat doar împotriva Uniunii Sovietice. Afirmaţia pe care a făcut-o 
la întrunirea cu presa, din 10 decembrie, este o dovadă a sentimentelor sale 
personale, dar care, din păcate, nu puteau fi transpuse în practică. „Eu sunt 
aliatul Reich-ului împotriva Rusiei, dar sunt neutru între Marea Britanie şi 
Germania. Sunt pentru americani, contra japonezilor. S-a înţeles?”230 

Coincidenţă sau nu, instaurarea stării de beligeranţă între Marea 
Britanie şi România s-a produs în aceeaşi zi în care a avut loc atacul de la 
Pearl Harbor, ceea ce a dus la mondializarea conflictului, prin participarea 
Statelor Unite. Dorind să dea o mai mare coeziune Axei, Germania şi Italia 
au declarat şi ele război americanilor, iar la 12 decembrie, în conformitate cu 
articolul 2 al Pactului Tripartit, România a făcut şi ea acelaşi lucru. 

Dorinţa de a recupera teritoriile pierdute în vara anului 1940, 
îndepărtarea umilinţei trăite atunci, au făcut ca România să participe alături 
de Germania la războiul antisovietic, ajungând astfel fără să vrea la starea de 
beligeranţă cu britanicii, aliaţii Uniunii Sovietice. Însă, cei mai mulţi dintre 
români, spre deosebire de atitudinea presei, care nu putea să fie 
contradictorie cu politica oficială a statului, considerau această situaţie ca pe 
o enormitate, admiraţia lor pentru Marea Britanie şi speranţa că aceasta va 
obţine victoria rămânând intacte231. 
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CONCLUZII 

 
 

O privire de ansamblu asupra relaţiilor româno-britanice din perioada 
1936-1941 scoate în evidenţă faptul că, până în anul 1938, legăturile dintre 
Marea Britanie şi România au fost în mare parte determinate doar de 
colaborări în domeniul economic, de cele legate de problema navigaţiei pe 
Dunăre sau de dorinţa celor două state de a apăra pacea în Europa, precum 
şi de menţinerea statu quo-ului instaurat după Primul Război Mondial. Nimic 
spectaculos nu poate fi remarcat în aceşti doi ani, chiar dacă în politica 
externă a celor două ţări se produseseră schimbări importante de atitudine 
încă din 1936. În ambele cazuri, modificările promovate de guvernele de la 
Londra şi Bucureşti erau în legătură cu Germania. Acceptarea remilitarizării 
Renaniei de către britanici, precum şi îndepărtarea lui Nicolae Titulescu din 
funcţia de ministru al Afacerilor Străine de la Bucureşti erau evenimente 
care anunţau importantele schimbări ce vor fi făcute de cele două ţări în 
politica lor externă. Prin luarea acestor decizii, atitudinea conciliatoristă a 
Marii Britanii faţă de cel de-al Treilea Reich devenise deja o realitate în 1936, 
în vreme ce România îşi începea lungul său drum de acomodare cu 
Germania, putere pe care o neglijase din 1918 şi până atunci. 

1938 şi 1939 sunt anii în care a existat o colaborare pe multiple 
planuri între cele două ţări, cooperare care nu mai fusese în timpul secolului 
XX decât pe durata Conferinţei de Pace de la Paris şi, care, nu va mai fi 
posibilă până în 1989, anul căderii regimului comunist din România. Dacă în 
perioada anterioară Conferinţei de la München, regele Carol al II-lea şi 
guvernul român considerau Franţa ca fiind marea putere spre care România 
trebuie să-şi canalizeze politica sa externă, de la acel moment s-a produs o 
schimbare semnificativă. Marea Britanie, al cărei sprijin fusese văzut până 
atunci doar unul adiţional şi dezirabil la acţiunea de susţinere a Franţei vizavi 
de interesele româneşti, a fost considerată de guvernul de la Bucureşti în 
perioada cuprinsă între sfârşitul anului 1938 şi mijlocul anului 1940, ca fiind 
singurul stat din vest capabil să limiteze ambiţiile revizioniste ale Germaniei 
şi, implicit, pe cele ale Ungariei şi Bulgariei. 

De la efectuarea vizitei oficiale a lui Carol al II-lea în Marea Britanie şi 
până în primăvara anului 1940, guvernul de la Londra a dus o politică atipică 
faţă de Europa Central-Răsăriteană, implicându-se în sprijinirea unor state 
îndepărtate şi în care britanicii nu aveau interese prea mari, cu excepţia 
investiţiilor din industria extractivă şi de prelucrare a petrolului din 
România. Ceea ce trebuie scos în evidenţă este faptul că nu francezii au fost 
cei care au reacţionat la creşterea peste măsură a puterii germane în această 
parte a continentului, ci britanicii, deşi, până în preajma celui de-al Doilea 
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Război Mondial, Marea Britanie, spre deosebire de Franţa, nu avea nicio 
obligaţie politică faţă de statele din Europa Central-Răsăriteană. Este mai 
puţin cunoscut faptul că, încă din 1938, în paralel cu implicarea diplomatică 
în jumătatea estică a Europei, guvernul de la Londra a pus în aplicare şi un 
consistent plan economic de sprijinire a guvernelor din această regiune, 
României acordându-i-se o atenţie specială. 

Ca atare, în ciuda instaurării unui regim dictatorial în România, ce-i 
drept, de esenţă slabă, relaţiile româno-britanice în anii 1938 şi 1939 au fost 
mai strânse ca niciodată în perioada interbelică, culminând cu acordarea de 
către guvernul de la Londra a garanţiilor din 13 aprilie 1939. Importante 
cantităţi de petrol şi grâu din România au fost cumpărate pentru piaţa 
britanică, cu toate că, datorită preţurilor mari, aceste achiziţii intrau în 
categoria produselor nenecesare, scopul realizării lor fiind doar acela de a priva 
Germania de materii prime, precum şi oferirea unui spaţiu de manevră 
guvernului român în faţa presiunilor Reich-ului. 

Ştiindu-se că prin cultură se pot atinge şi scopuri politice, relaţiile 
culturale româno-britanice au cunoscut o progresie importantă în anii 
premergători celui de-al Doilea Război Mondial. Organizarea unei expoziţii 
generale de prezentare a României la Londra, traducerea în engleză a unor 
lucrări importante ale literaturii române sau publicarea de articole în ziarele 
englezeşti intrau în categoria acelor acţiuni menite să îmbunătăţească 
imaginea României în rândul opiniei publice britanice. În condiţiile în care 
în perioada interbelică influenţa culturală engleză în România a fost la un 
nivel mai mult decât scăzut, începând cu anul 1936 s-au făcut eforturi din 
partea guvernului de la Londra de a se îmbunătăţi această stare de fapt. 
Înfiinţarea de catedre de limba şi literatura engleză în cadrul universităţilor 
din România, a unui program de radio în limba româna la BBC, dar şi 
crearea unui institut cultural britanic la Bucureşti, reprezentau acţiuni 
concrete de remediere a situaţiei raporturilor culturale româno-britanice ce 
existaseră până atunci. 

Marea Britanie a eşuat în încercarea sa de a echilibra influenţa 
crescândă a Germaniei în partea centrală şi estică a Europei, întrucât totul 
era în favoarea germanilor. Distanţa geografică mai mică ce exista între 
România şi Reich, în comparaţie cu cea dintre statul balcanic şi Marea 
Britanie, existenţa unei legături de transport directe pe Dunăre între 
porturile româneşti şi cele germane, tradiţia unor schimburi comerciale 
româno-germane ce fuseseră întrerupte de Primul Război Mondial, la care 
se poate adăuga interesul tradiţional al Germaniei pentru partea estică a 
continentului european au reprezentat atuuri pe care germanii le-au avut faţă 
de britanici. Ieşirea Franţei din război a pecetluit soarta influenţei Marii 
Britanii în România, chiar dacă o legaţie britanică în Bucureşti a continuat să 
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funcţioneze pentru mai mult de jumătate de an după capitularea franceză 
din iunie 1940. 

Începerea Bătăliei Angliei, formarea în România a primului guvern 
filogerman ce existase vreodată de la sfârşitul Primului Război Mondial, 
urmat de proclamarea statului naţional-legionar la 14 septembrie 1940, 
precum şi aderarea la Axă, înfăptuită de generalul Antonescu, au fost 
evenimentele care au deteriorat serios relaţiile româno-britanice, ele 
ajungând la un nivel mai mult decât scăzut. Atitudinea ostilă a guvernului 
român faţă de Marea Britanie, articolele defăimătoare apărute în presa 
românească faţă de Anglia şi de tot ceea ce era englezesc, la care se adăuga 
un comerţ bilateral româno-britanic practic inexistent au dus, cum era şi 
firesc de altfel, la închiderea legaţiei britanice din capitala României, precum 
şi a celei româneşti de la Londra, la începutul anului 1941. Intrarea în tabăra 
Axei punea capăt oscilaţiilor politicii externe româneşti, liderii politici de la 
Bucureşti pronunţându-se pentru alianţa cu Germania, întrucât aceasta era 
în 1940 singura putere capabilă să protejeze teritoriul românesc de o nouă 
acţiune agresivă sovietică. Totodată, printr-o strânsă colaborare economică 
şi militară cu Reich-ul, guvernul român în frunte cu Ion Antonescu urmărea 
câştigarea bunăvoinţei lui Hitler în vederea anulării prevederilor Dictatului 
de la Viena. 

Coincidenţă sau nu, instaurarea stării de beligeranţă între Marea 
Britanie şi România s-a produs în aceeaşi zi în care a avut loc atacul japonez 
de la Pearl Harbor, ceea ce a dus la mondializarea conflictului, prin 
implicarea Statelor Unite ale Americii în cadrul celui de-al Doilea Război 
Mondial. La 7 decembrie 1941, în mod oficial, se încheia astfel o lungă etapă 
de colaborare între Londra şi Bucureşti, instituindu-se chiar starea de război 
între cele două state, ceea ce era o premieră absolută. Deşi în toată perioada 
interbelică România a avut un puternic ataşament faţă de cele două mari 
democraţii din vestul Europei, Franţa şi Marea Britanie, în mod aparent 
inexplicabil ea a sfârşit prin a ajunge în tabăra Germaniei. Raportul de forţe 
existent atunci în Europa, pierderile teritoriale suferite în vara anului 1940 în 
favoarea Uniunii Sovietice, Ungariei şi Bulgariei, la care poate fi adăugată şi 
predispoziţia conducătorilor români de a se strecura printre evenimente, au 
dus la această situaţie. Puterea de adaptare a poporului român dovedită de-a 
lungul secolelor, „vocaţia de a colabora, de a se integra cu orice preţ, oricare 
ar fi situaţia de fapt”1 au contribuit din plin la luarea deciziei de a se schimba 
în mod fundamental direcţia politicii externe româneşti. Victoria Germaniei 
împotriva Franţei a pus capăt jocului dublu practicat în ultimii ani 
interbelici, regele Carol al II-lea şi guvernul său fiind nevoiţi să se pronunţe 
pentru o politică în totalitate favorabilă Axei, ceea ce însemna abandonarea 

                                                 
1 Patapievici 1997, p. 54. 
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Marii Britanii. În 1944, atunci când era deja clar că Germania va pierde 
războiul, România a inversat din nou taberele, ajungând de data aceasta 
aliata Uniunii Sovietice, redobândirea întregii Transilvanii, dar şi dorinţa de a 
scăpa de „tăvălugul sovietic” fiind principalele motive ale acestei alegeri. 
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ANEXE 
 
 
Anexa I 
 

[indescifrabil] 1936 
 

Referat asupra demisiunei domnului N. Titulescu 
Ministrul Afacerilor Străine 

 
Am onoarea a supune Majestăţii Voastre următoarele observaţiuni, referitoare la 

demisiunea Domnului N. Titulescu, Ministrul Afacerilor Străine. Aceste observaţiuni 
privesc cauzele şi consecinţele demisiunei anunţate. 

Cauzele. 
Dacă Domnul N. Titulescu demisionează, aceasta nu se datoreşte - astfel după cum, 

poate, va declara Domnia-sa - unui conflict cu Şeful Guvernului, ci unor stări de fapt care 
trec dincolo de contigenţele trecătoare. 

Telegrama trimisă D-lui Titulescu drept răspuns telegramei prin care relata 
conversaţiunea cu Ministrul Yvon Delbos, nu este decât reacţiunea firească a unui şef de 
guvern faţă de colaboratorul său, care la o afirmare gravă, neîntemeiată şi neadmisibilă 
răspunde interlocutorului său numai printr-o ameninţare de plecare. Această telegramă nu 
poate fi decât, cel mult, pretextul şi nu cauza demisiunei Domnului N. Titulescu. 

Cauza - eu o văd aiurea. 
Eu o văd în situaţia greu de suportat pe care şi-a creat-o dincolo de hotare Domnul 

Titulescu personal, prin acte, atitudini şi exagerări a căror răspundere nu o poate împărţi cu 
nimeni: conflicte cu oficialitatea şi opinia publică italiană, conflicte cu oficialitatea şi opinia 
publică poloneză, conflicte cu o parte din opinia publică franceză, înăsprire de raporturi 
chiar cu unii din conducătorii politici ai ţărilor aliate şi prietene - toate aceste fapte au creat 
Domnului Titulescu o atmosferă de împotrivire, în care acţiunea Domniei-sale nu se mai 
poate desfăşura în voe şi care îi oferă uneori momente foarte penibile. Ultimul incident avut 
cu presa italiană este una din isbucnirile acestei grele situaţii. 

Este sigur că Domnul Titulescu îşi dă seama de această atmosferă, este sigur că 
Domnia-sa e conştient că această atmosferă se răsfrânge păgubitor şi asupra ţării şi a 
intereselor ei şi, de aceea, socoteşte necesară o retragere, fie ea şi numai temporară. 

La această cauză de ordin extern se adaugă o alta de ordin intern. 
Domnul Titulescu trebue să fie conştient că unele exagerări ale Domniei-sale - în 

vorbă şi în atitudine - în chestiunea raporturilor cu URSS, i-au alienat o bună parte din 
simpatiile opiniei publice româneşti, refractară unei politici care ar depăşi cadrul unor 
raporturi numai externe cu vecina noastră de la Răsărit. Domnia-sa neputând reveni nici 
asupra actelor săvârşite nici asupra consecinţelor lor, nu mai poate dobândi ceea ce simte că 
a pierdut şi de aceea trebue să considere soluţiunea retragerei ca singura care i-ar da 
posibilitatea refacerei popularităţii sale. 

Acestea sunt cauzele esenţiale. Concomitent cu ele trebue să acţioneze şi prăbuşirea 
unora din iluziile pe care inimosul nostru colaborator le pusese în sisteme şi practici de 
politică internaţională la elaborarea cărora a colaborat cu pasiune. 

În acest ciclu de fapte se găsesc originele hotărârei luate de Domnul N. Titulescu de 
a demisiona din fruntea Ministerului Afacerilor Străine. 
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Consecinţe. 
Oricât m-ar afecta separaţiunea de un om, dotat cu atâtea însuşiri de elită, eu iau în 

considerare această demisiune fără îngrijorare. 
Desigur, pentru desbaterile publice internaţionale, pentru soluţionarea problemelor 

generale europene şi mondiale, absenţa Domnului Titulescu va fi un gol greu de împlinit. 
Pentru interesele româneşti, însă, retragerea Domniei-sale fără a atrage nicio periclitare, va 
fi dimpotrivă un prilej de destindere necesară în raporturile cu unele din statele aliate sau 
prietene, faţă de care incidentele provocate, voit sau nevoit de Domnia-sa ne-au creat 
situaţii de încordare. 

Această retragere ne va da şi posibilitatea de a proceda la o revizuire a organelor 
Ministerului Afacerilor Străine şi a instrumentelor sale de propagandă care în situaţia de azi, 
în multe centre, militează numai în cadrul unei acţiuni personale şi constituesc anomalii 
primejdioase în acţiunea de apărare a intereselor generale ale statului şi ale guvernului. 

Interpretarea ce se va da, poate, de o presă rău voitoare şi de o opinie publică lipsită 
de informaţii şi potrivit căreia plecarea Domnului Titulescu înseamnă o nouă orientare în 
politica externă a ţării - va fi repede infirmată de actele şi atitudinile viitoare ale guvernului, 
care vor dovedi că nimic nu s-a schimbat în această politică. 

Înlocuirea prin Domnul Victor Antonescu, un tradiţionalist autentic al politicei 
noastre externe, va fi, pe de altă parte, în primele momente de nedumerire, o garanţie 
suplimentară şi o chemare la ordine pentru toată opinia publică străină. 

Din punct de vedere intern nu întrevăd vreo consecinţă alarmantă. O parte din 
opinia publică, alimentată de campaniile probabile ale partidului naţional-ţărănesc, va 
considera, neîndoios, această demisiune ca o catastrofă. O altă parte a opiniei publice 
alimentată de campaniile partidelor de dreapta va considera ca o binefacere. Majoritatea 
oamenilor de bun simţ şi-o vor explica ca o necesitate a momentului politic. 

Desigur, dacă Domnul Titulescu va voi să facă din demisiunea sa o platformă de 
agitare şi o armă pusă în slujba unui partid, ar putea să tulbure câmpul nostru politic intern. 
Socotesc, însă, că Domnia-sa nu va săvârşi această greşeală, care i-ar periclita reîntoarcerea 
la activitatea internaţională şi i-ar face imposibile raporturile sale cu celelalte partide politice. 

În rezumat: ca Şef al Guvernului, făcând tot ce pot pentru a împiedica sau întârzia 
acest act, nu consider însă consumarea lui ca un obstacol în calea apărării intereselor 
Statului în afară şi nici în calea guvernărei noastre înăuntru. 

Majestatea Voastră va hotărî, însă, cum crede de cuviinţă, luând în considerare 
interesele superioare ale ţării, eu supunându-mă dinainte hotărârei Sale. 

Socotesc, însă, necesar să adaug, că dacă Domnul Titulescu, drept condiţiune a 
rămânerei sale în funcţiune, ar cere guvernului să săvârşească acte de represiune împotriva 
curentelor naţionaliste şi anticomuniste din ţară, declar de pe acum că guvernul nu va putea 
să treacă la o asemenea politică. 

Aceste curente, evident, pot fi primejdii pentru viaţa Statului când ele degenerează 
în stări de violenţă şi de anarhie. Guvernul va fi totdeauna vigilent ca să reprime, în cadrul 
legilor, excesele acestor curente, oricare şi oricâţi ar fi autorii lor. Guvernul a făcut-o în 
trecut şi o va face în viitor. 

A reprima excesele unei mişcări este o atitudine; a reprima mişcarea însăşi, este o 
alta. Guvernul ce prezidez va fi întotdeauna în cea dintâi şi nu poate fi niciodată în cea de-a 
doua, căci structură, program şi ideologie ne împiedică să fim sugrumătorii mişcărilor, care 
au la baza lor ideia monarhică, ideia naţională şi ideia de autoritate şi care constituesc, în 
chip firesc, barajul cel mai puternic împotriva curentelor de dezagregare şi împotriva 
propagandei comuniste. 
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Acestea sunt observaţiunile pe care mi le sugerează anunţarea demisiunei Domnului 
N. Titulescu, Ministrul Afacerilor Străine, şi pe care am găsit util a le aduce la cunoştinţa 
Majestăţii Voastre. 

Preşedintele Consiliului de Miniştri 
Gh. Tătărescu. 

 
[ANRDANIC, fond Casa Regală. Oficiale, dosar nr. 29/1936, f. 1-5] 

 
Anexa II 
 
I. Declaraţia lui Percy R. Clark, adresată ministrului plenipotenţiar al Marii Britanii de la 
Bucureşti, prin care relatează experienţele sale trăite în România. 
 
No. 23 (5/3) 40 

HIS Majesty’s Consul General at Istanbul presents his compliments to His Majesty’s 
Ambassador at Ankara and has the honour to transmit to him the under-mentioned 
documents. 

 
British Consulate- 
General 
Istanbul 

 
27th November, 1940 

 
Reference to the previous correspondence: 

Consular Printed Letter of the 22nd November No. 22 (5/3)40 
Description of Enclosure 

 
Name and Date Subject 
Letter from:- 
Mr. P. R. Clark 
of the 20th November 1940 
To:- H. M. Minister, 
Bucharest. 
 
Letter from:- 
Mr. Jock Anderson 
Of the 27th November, 1940 
To:-H. B. M. Minister, 
Bucharest. 

Mr. Percy R. Clark. 
His experiences in Roumania. 

 
 
 
 

Mr. Jock Anderson. 
His experiences in Roumania. 

PERCY R. CLARK ANGLIA HOUSE 
PLOIEŞTI 

ROUMANIA 
Temporarily: 

The American Hospital, 
Istanbul. 

20th November, 1940. 
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To 
H. B. M. Minister, 
Bucharest. 
Your Excellency, 
In accordance with your request I beg to give you hereunder a report on my recent 

experiences in Roumania.  
You will remember that, after being expelled at the commencement of July last, I 

succeeded in re-establishing my normal right of domicile in Roumania. However this 
success (?) was all too transitory. As each day passed it became more and more evident that 
the Germans intended to complete their stranglehold on Roumania. 

One of the German controlled papers, to wit: “Porunca Vremii” commenced a 
consistent attack on me, whilst the Radio Dunarea (German broadcast in Roumania from 
Vienna) seemed to consider me a favourite topic of conversation; their 7.15 p.m. broadcast 
might start off with something like the following: “The big industrialist and big scoundrel 
Percy Clark, etc, etc.” By a certain manoeuvre with the paper “Porunca Vremii” I managed 
to silence their campaign against me and it was interesting to note that the Radio Dunarea 
immediately stopped their scurrilous campaign also. 

It was not that I particularly minded the offensive epithets that the German radio 
hurled at my head; obviously it spoke well of me as a Britisher that the Germans should 
fume at me; on the contrary it would probably have looked suspicious had they spoken well 
of me; but I did not want the Roumanian officials to be to much impressed with the 
Germans’ desire to get me out of Roumania. 

However, all this only helped for a short time. 
In any case I did not return to Ploieşti, but established myself in the Athenée Palace 

Hotel at Bucharest. 
On the afternoon of the 3rd October, I was in my bedroom when the chambermaid 

came to say there were three “gentlemen” waiting to see me in the outer room. Well, I had 
people calling to see me all day long, and naturally I quite unsuspectingly went out to 
receive them. 

I had three revolvers pointed at me. I asked my visitors for their documents of 
identity, on which one of them showed a police identity card. Apparently therefore there 
was nothing for me to do but to “toe the line.” 

They warned me not to show any sign or make any sound on my way downstairs. 
This request of theirs for silence aroused my suspicions somewhat - seemed to suggest that 
after all it was not a legal arrest. I was taken to a car which was waiting outside and there 
surrounded by Iron-guards I was driven along the Calea Victoriei in the direction of the 
Post Office, but on the way they turned down a side street to the left and came out on the 
Boulevarde Bratianu. From there they headed for Ploeşti. My suspicions were once more 
roused: “Why should they need to disguise their route, if they were genuine police agents 
authorised to arrest me?” 

I got into conversation with them as far as I could, and was informed that I was 
being taken to the “Siguranţa” in Ploeşti. That raised my spirits somewhat, for the reason 
that there I was well known and have always had friendly relations. They however did not 
take me to the “Siguranţa”, but after a stop or two in the town of Ploeşti, they took me in 
the direction of Bacău (Moldova), and after a long drive turned to the left, where a signpost 
said “Taişanu.” The car coming to a stop eventually, I was unloaded into a peasant cottage. 
I found it was a typical but large cottage; it had four rooms. Of course it was a miserable 
hole. I was searched, and everything I had was taken away from me. I was then put into a 
room with a bed that had a few rags on it, and told that I could rest meantime if I liked to. 
Later supper was brought in, consisting of bits of bread, sausage and an apple. 
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Later the “court” arrived, it consisted of a few young “roughs”. After a while the 
court arranged itself in a room, with the president seated at a rough plank table. He 
announced to me that he had absolute proof that I was a member of the British 
Intelligence Service and had also taken a hand in the sabotage against the delivery of oil 
products to Germany, and added that any denial on my part would have serious results for 
me. 

Another interesting charge brought against me was that a few years ago after a 
voyage I had made to Germany I wrote a report to the British Government on the state of 
affairs existing there. This was another proof, if one should be necessary, that the whole 
affair was run by Germans. 

After this a number of them set upon me, beating me savagely with fists and sticks. 
Then they ordered me to give evidence again. They asked me if I knew a man named 
Miller. (Miller was a manager of the Astra-Română, in Bucharest, and he had been 
kidnapped a day or two before from the Astra club in Snagov). I answered that to the best 
of my knowledge I had seen him three times in my life and that the last time was in July. 
They retorted that I had met him in the month of September. This I denied. Miller was 
brought in then. Asked when he had seen me last, he said it was in September at a Consular 
reception, but added that I had not spoken to him then. Then the “court” produced 
Miller’s written evidence that a certain Watts had handed me some phial of some liquid. I 
told them that I did not know anyone by the name of Watts. Miller was brought in again, 
and said that he had heard about this from the other people. 

I then began to understand that he, in order to escape the tortures inflicted on him, 
made confessions of things he had not done and of acts that had never taken place. Miller’s 
evidence was again produced and I was confronted with the accusation that I had had a 
“discussion” in Snagov with a man by the name of Henderson. I replied that I didn’t know 
who the man was. Miller explained that he was a chemist I had met at the beginning of 
July. At last I managed to visualise the man faintly. The circumstances were that Mr. and 
Mrs. Forster (Astra people), before leaving in July, invited me one night to have dinner 
with them at the Astra-Română club in Snagov. We joined the communal table. After 
dinner we played an American game of dice. It appeared that the loser was to pay for the 
drinks. As I didn’t know the game I of course lost. There was an uproar when it was 
realised that the only visitor present (myself) was to pay. Somebody suggested “double or 
quits” and Henderson, knowing the game, took the dice and threw in my place. He won 
and so the matter was settled to the satisfaction of all present. That was the only discussion 
I ever had with Henderson. 

I mention these trifles to give you an idea of what was taking place. This riff-raff of 
the legionnaire party, who had been granted certain rights to seek out saboteurs, had 
arrested us Britishers and tortured us in order to obtain evidence - not because of any 
proved guilt. To escape this torture some of the victims signed confessions containing 
entirely untrue statements. I do not wish to throw any blame on the unfortunate prisoners. 
I have learned how hard it is to stick to one’s declaration, however true it be, when tortured 
and threatened with further and worse torture. 

They then dealt with the charge against me of belonging to the British Intelligence 
Service. The depositions of another tortured man Jock Anderson, (he by the way is in 
hospital with me now) were produced. It appears they found amongst Anderson’s papers a 
note to the effect that he had received about 200,000 lei from me. This was for sterling 
ceded to me in England. Of course, a “Black market” transaction - a penal offence under 
the laws of Roumania. Presumably, terrified at the prospect of being charged with this, he 
confessed in his confusion to a more serious offence - espionage, and stated he had 
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received this money for information given. Thus, without any basis, he involved me in an 
espionage charge. 

I may here mention that Anderson is a not very sophisticated Scot, who in his youth 
received some preparation as an electrical engineer. He had had a position with the Dacia 
Romano Company, and, possessing an exaggerated dose of Scottish frugality (so I am told 
by his former manager) lived on next to nothing, remitting best part of his salary to 
England. While with that Company he married a Roumanian peasant girl. Later on he lost 
his job, returned to Britain but was soon back in Roumania. He then settled with his wife 
and children in a village called Magurele. 

Now, let us presume that I had received funds (which I had not) from the British 
Government to buy information, what information worth, not 200,000 lei, but 200 lei 
could a quasi-peasant living in Magurele give me? That his neighbour’s cow died over night, 
or something like that? 

Inter alia, during the proceedings above narrated, I learned from my “judges” and 
“executioners” that someone had denounced to them the fact that I had walled in a cellar 
at Anglia House, and that at that moment legionaries were breaking through the cellar wall. 

I have related these minor incidents to underline the ignorance, the tragi-comic 
ludicrousness and wayward savagery in the conduct of “penal enquiries” by the lower 
elements of the legionnaire party - who moreover have so much power for evil at the 
present moment. 

After this I was subjected to two “psychological tortures”, which to one of my 
particular mental make-up fell quite flat. 

First, I was placed face to the wall, an apple was put on my head, and then the 
“court” potted at the apple with their revolvers. 

When one apple was shot away, another (or perhaps the same one) was banged on 
my head till it fitted in the manner of Columbus’s egg. This “torture” was timed to last 
half-an-hour, but I just say it did nothing but bore me, beyond the fact that at times I was 
vaguely hoping that one of the marksmen might shoot low. 

The following “psychological torture” was organised: 
The gang stated they were all going away, and would not be back for some time. 

They left one of their number behind to keep watch over me. This latter, on the quiet, 
proposed to let me go and to explain to me how to get to Bacău station. For this I was to 
pay him (I think it was) 15,000 lei down and to give him a written [unintelligible] for 
another 30,000 lei. A drowning man clutches at any straw. I took the risk, but, as it turned 
out, it was, as mentioned above, just another “psychological torture.” When I got to the 
bottom of the steps leading from the cottage I discerned a darkened car waiting. 
Immediately afterwards a volley of shots belched forth. I turned and walked back the way I 
had come. I do not suppose they were shooting to kill, for not one of the bullets hit me. 
When I got back there ensued a big row, and finally I was put into a car and told that I was 
being taken to Ploieşti. On my left sat one of my legionnaire guards - one who professed a 
desire to be friendly and helpful. At first I could not realize who the man on my right side 
was. Then I discovered it was Miller. He was obviously very distressed. I patted his knee in 
a reassuring manner, but he anxiously pushed my hand away. So I did nothing more, not 
wishing to distress him further. 

When we got to Ploieşti we were taken down a back street, and then up three 
stories in a ramshackle house. On the top floor there were a couple of rooms - one 
evidently a “court” and torture room, the other contained a number of bedsteads with 
rough mattresses I was allotted one of these “beds” to rest on if I liked. Very soon the 
court opened again. It was a repetition of the merciless beating, and the demands that I 
should disclose the names of people belonging to the British Intelligence Service. The 
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names not being forthcoming, they started a new series of tortures. My arms were tied 
above the elbows with an instrument with running strings. My arms were then drawn tight 
behind my back, and I was thus held while being cross-examined. Later I discovered that 
this procedure had done me considerable harm, and, as I found out subsequently might 
have finished me off. After this I was put on one of the beds and told that if I didn’t 
disclose the names they wanted I would be “flayed till my flesh hung in stripes from my 
bones”, and the instrument designed for this operation was brought into the room. 

To sum up the following charges were brought against me: 
1. That I was in the British Intelligence Service. This was based on an entirely untrue 

statement presumably made by Anderson to explain away a “black-market” transaction. 
2. That I had taken part in a plot of sabotage organized to hamper the delivery of oil to Germany. 

This was based on two incorrect statements made by Miller, the untruth of which was 
established when we were confronted. 

3. That after a trip through Germany a few years ago, I made a report on the state of affairs there 
to the British Government. This of course should not be a matter of concern for the 
Roumanian Government. As a matter of fact my “judges” did not press this point. 

Am content in the thought that I did not disclose a single name nor piece of 
information which could be useful to them or detrimental to us. 

While this was going on, things were happening in the outside world. My secretary, 
Mrs. Kish, who was working in the office of my rooms at the Athenée Palace Hotel, had 
informed Vasilescu-Duca of my being kidnapped. 

He immediately took steps to get in touch with the leading Secret Service and 
Legionnaire authorities, and then got hold of the British Consul in Bucharest, Norman 
Mayers, and took him round to the principal legionnaire offices, the heads, of the Secret 
Service, and played [unintelligible] with them. Anyhow as a result a search was started for 
me by telephone and I was finally run to earth in Ploeşti. Instructions were immediately 
issued for me to be delivered home to Anglia House. By this time my face and head were 
double their normal size; my hands (with fingers hunched together) were twisted round in 
circles towards my body, naturally they were quite useless. 

Towards dusk I was taken across to Anglia House. 
I may here mention that in the hope of preserving some of my property, I had 

placed the same in a lower (intended bomb-proof) cellar, which I had had walled in. 
However, as already mentioned, somebody “denounced” this to the legionnaires, 

and when I arrived at Anglia House, I found they were digging up the pathway (looking for 
the cellar) and when I got indoors I found the house full of legionnaires and stuff that had 
been taken out of the walled up cellar. So for a time I was not allowed into my bedroom, 
but had to lie on the divan in the sitting-room. 

Later on the legionnaire prefect arrived. He proved to be a very decent fellow. 
Some of the people at the top of this movement are. 

Vasilescu-Duca and the Secretary of the British Legation, Mr. Reed, arrived at 
Anglia House later on, Vasilescu-Duca upbraided the legionnaires furiously. In fact the 
local prefect of the legionnaires was called in to establish order. 

Mr. Reed, secretary of the Legation, took information from me to prepare a report, 
but the legionnaire prefect stated “cordially, but firmly”, as he put it, that in half an hour’s 
time everybody must be out of the house. 

He further announced to the legionnaires present in a loud voice, that I was a free 
man and there was to be no more rough behaviour. He stated that I should be further 
judged in a legal manner (it was rather late to say that) and then left. 

Of the 25,000 Lei that had been taken away from me during my “arrest” 14,000 was 
then returned to me. As I was unable to hold it I had it placed on a little table by my bed. 
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One of my former “judges” then came into my bedroom to cut the telephone wires by my 
bedside. After he had left the 14,000 were also missing. 

The house continued to be surrounded by legionnaire youths for several days, 
whilst “judicial court” was being held in the office. 

Next day Sir Reginald Hoare came to see me, with Mr. Reed, and checked up points 
of the report. After two or three days the “siege” of Anglia House was raised. I went on 
lying in bed, but apparently things were taking a suspicious turn with me. 

One evening two men appeared in my bedroom with a stretcher. It was placed by 
my bed and I was rolled into it. The stretcher was then pushed into a motor ambulance, 
waiting at the door, and accompanied by Vasilescu-Duca and my faithful old housekeeper, 
I was driven off to Bucharest and interned in the Elisabeta Sanatorium. All I can remember 
on my stretcher being placed on the floor of the Sanatorium reception room, is a crowd of 
people peering at me. 

Next morning a friend of mine Dr. Vasilescu (Vasilescu-Duca’ son-in-law) came to 
see me at the Sanatorium, bringing with him a nurse sent by Professor Ionescu-Siseşti. The 
latter recommended her as the best nurse in Bucharest. She was placed entirely at my 
disposal. 

A day or two later I was reported “dead”, but the report proved to be somewhat 
premature. 

About the 15th October my temperature fell, and ultra-short waves were turned on 
me. The agony I had been suffering then soon began to disappear. On the morning of the 
18th October I awoke to see the room normally for the first time. 

Very shortly however there was something like a panic amongst my “entourage.” It 
was reported that a legionnaire youth had appeared at the Sanatorium enquiring about me, 
and it was considered there was a plot on foot to kidnap me again. It was therefore wise to 
get me out of the country as soon as possible through Giurgiu (the Constantsa custom 
house being in the hands of the Legionnaires). 

I was met by great kindness on the part of the British authorities, receiving offers of 
refuge for the night, whilst Mr. Reed kindly offered to remain on guard with me. 

The Chargé d’Affaires, Mr. Le Rougetel, called on the evening of that day and 
arranged for a legation car to take me to Giurgiu on the 21st October in order to travel to 
Istanbul via Sofia, the Constantsa route being deemed unsafe for me. 

On the 21st October we duly left the Legation in Mr. Mayers’ car, accompanied by 
the Rev. Bell, a friendly officer in uniform and a friendly senior commissar from the 
“Siguranţa.” We spent the night in Sofia and then went on to Istanbul. At Istanbul station 
we were met by the Bishop, Lord Buxton. The Bishop whisked me off in his car to the 
American Hospital, where a pleasant corner room was waiting for me. I was put 
immediately to bed and am still there. 

At the very commencement the Head doctor, Dr. Sheppard, said that mine was a 
case he could not handle. However after some discussion it was decided to invite Dr. 
Ahmet Sükrü Emet, a nerve specialist, for a consultation. He diagnosed that the leading 
nerve of my left arm (the radial nerve), was paralyzed, and that it would need somewhat 
elaborate treatment. I have a course of treatment at the Hospital, which lasts the nearly all 
the morning, and on most afternoons I am sent across to Dr. Ahmet Sükrü. 

Am pleased to say that now, some seven weeks after the incident, there are signs of 
my left arm revivifying. 

In order to make my report as informative as possible, I have deemed it incumbent 
on me to give certain names. I would beg you to treat this information in confidence. 

Of course I have no objection to Mr. Vasilescu-Duca’s name being repeated; as a 
matter of fact I owe my life to him. 
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In conclusion I would take this opportunity to thank Sir Reginald Hoare, Mr. Le 
Rougetel, Mr. Reed and Mr. Norman Mayers for the valuable help and sympathy they have 
given me. At the same time I would beg to express my thanks to Lady Hoare for her kind 
sympathy. 

I beg to remain, 
Yours obediently, 

Percy R. Clark 
 
P. S. I might mention that the Legionnaires took from my cellar my complete stock of the 
following:- 
Wines and other liquors, 
Cereals  
Medical supplies 

Bicycles (5) 
House and bed linen 

 
ANGLIA HOUSE 

PLOIEŞTI 
Temporarily: 

American Hospital, 
Istanbul 

23rd November, 1940 
 

Dear Sir Reginald, 
In accordance with your request, am sending herein a report on the kidnapping 

incident of October last. 
I have omitted to mention therein about my further (legal) examination in regard to 

the charges brought against me. This was conducted in Anglia House at my bedside by a 
senior commissar of the Siguranţa Generală (I think on Monday, 7th October), my two 
former “judges” being compelled to sit in attendance. 

This enquiry quickly established that I was entirely innocent of any of the charges 
brought against me. 

However, as mentioned in my report, one of my former “judges” got his own back 
on me by appropriating 14,000 lei which were lying on my bedside table. 

At the risk of boring you with repetition, I would again refer to some incidents 
which go to accentuate the utterly ignorant and savage fatuity of the first legionnaire “court 
of enquiry.” 

I was lying on a mattress after being put through the test which proved to be my 
last one, I overhead a conversation between two members of the “court” standing near by. 
I think they presumed me to be insensible. One of them was saying with evident 
satisfaction: - 

“We have made them all change their depositions - all except the mad elderly one” 
(this obviously referred to me - mad no doubt because I stuck to my declaration), but, he 
added “emphatically and significantly, we will soon make him change ‘also.’” 

In other words their only way of conducting the enquiry was the following:- 
1. To demand from the prisoner an immediate confession of the charge brought 

against him, 
2. Then to maltreat the wretched prisoner, 
3. Then to take his evidence, 
4. Then if not entirely in accord with their wishes (and it probably never could be), 

to torture him, 



Sorin Arhire 

336 

5. Then to demand that the prisoner “change” his evidence (in other words, if he 
has already spoken the truth, he must now speak untruths). 

6. If this change in the evidence is not forthcoming, to torture again, and so on until 
they get the “confession” they want. 

The natural result is that at some point along this scale the wretched prisoner tries 
to think out what confessions might please his “judges” and confesses accordingly. 

It was after point 5 that I was rescued. Had I not been rescued then there would 
obviously have been nothing left to rescue. 

I would once more beg to express my sincerest thanks to you and your staff for the 
sympathy and help extended to me, and would beg you to be so kind as to communicate to 
Lady Hoare how deeply I appreciated her kind sympathy. 

Believe me, 
Yours very truly, 
Percy R. Clark 
Please excuse this untidy letter; am still unable to write a whole letter, and my typing 

is very poor. 
P. R. C. 

 
[ANRDANIC, fond Microfilme Anglia, r. 309, c. 202-211] 

 
 
 
TRADUCERE 

 
PERCY R. CLARK 
 

Casa Anglia 
Ploieşti, România 

Temporar: 
Spitalul American 

Istanbul 
20 noiembrie 1940 

 
Către 
Ministrul Majestăţii Sale Britanice 
Bucureşti 
 
Excelenţă, 

În concordanţă cu cererea dumneavoastră vă prezint mai jos un raport al ultimelor 
mele întâmplări din România. 

Vă veţi aminti că, după ce fusesem dat afară la începutul lunii iulie a.c., reuşisem 
să-mi restabilesc dreptul meu normal de domiciliu în România. Oricum această realizare a 
fost tranzitorie. Cu fiecare zi ce trecea, devenea din ce în ce mai  evident că germanii 
intenţionau să-şi desăvârşească controlul lor asupra României. 

Unul din ziarele controlate de germani, ca să eclipseze Porunca vremii a început un 
vehement atac asupra mea, în timp ce Radio Dunărea (post de radio german în România, ce 
transmite de la Viena) părea să mă considere un subiect favorit de discuţie. Emisiunea de la 
7.15 p.m. începea cu ceva cam în felul următor: „Marele industriaş şi marele ticălos Percy 
Clark etc. etc”. Cu o anumită manevră am reuşit să reduc la tăcere campania dusă împotriva 
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mea de ziarul Porunca vremii şi, a fost foarte interesant să observ că Radio Dunărea, de 
asemenea, şi-a oprit imediat campania injurioasă. 

Nu mă deranjau în mod deosebit epitetele jignitoare cu care mă potopea radioul 
german, în mod clar era un semn bun pentru mine, ca britanic, faptul că germanii fumegau 
din cauza mea; dimpotrivă, ar fi fost probabil ciudat dacă m-ar fi vorbit de bine; dar nu 
doream ca oficialităţile române să fie prea impresionate de intenţia germanilor de a mă 
scoate din România. 

Oricum, toate acestea m-au ajutat doar pentru un scurt timp. 
În orice caz, nu m-am întors la Ploieşti, ci m-am stabilit la hotelul „Athénée Palace” 

din Bucureşti. În după amiaza zilei de 3 octombrie, eram în dormitor, când camerista a 
venit să-mi spună că sunt trei „domni” care aşteaptă să mă vadă în anticameră. Aveam 
astfel de vizite toată ziua, aşa că am ieşit să-i primesc fără să suspectez ceva. 

Am văzut trei revolvere îndreptate spre mine. Le-am cerut oaspeţilor să se 
legitimeze, la care unul din ei mi-a prezentat o legitimaţie de poliţist. Ca atare, nu aveam ce 
să fac decât să mă supun. 

M-au atenţionat să nu fac niciun gest sau zgomot în timpul coborârii scărilor. 
Această cerere a lor de a păstra liniştea mi-a trezit suspiciuni. Părea să-mi sugereze cumva, 
că în fond, nu era o arestare legală. Am fost dus la o maşină care aştepta afară, iar acolo, 
înconjurat de membri ai Gărzii de Fier, am fost dus cu maşina de-a lungul Căii Victoriei, în 
direcţia Oficiului Poştal. În timpul mersului însă au cotit pe o stradă alăturată, la stânga, şi 
au ieşit în bulevardul Brătianu. De aici s-au îndreptat spre Ploieşti, fapt care mi-a ridicat din 
nou suspiciuni:. „De ce ar avea nevoie să-şi disimuleze traseul dacă ar fi agenţi de poliţie 
veritabili, autorizaţi să mă aresteze?” 

Am conversat cu ei atât cât s-a putut şi am fost informat că sunt dus la sediul 
Siguranţei din Ploieşti. Acest lucru mi-a ridicat moralul întrucâtva, datorită faptului că eram 
bine cunoscut acolo şi aveam cunoştinţe apropiate. Dar nu m-au dus la Siguranţă, ci, după 
o oprire sau două în Ploieşti, m-au dus spre Bacău (Moldova) şi, după o lungă călătorie, au 
virat la stânga, unde un semn indica „Tăişanu”. Cînd maşina a oprit în cele din urmă, am 
fost dat jos şi dus într-o casă ţărănească. Am observat că era o casă ţărănească tipică, dar 
mare, cu patru camere. Bineînţeles că era o hrubă mizerabilă. Am fost percheziţionat, şi tot 
ce aveam asupra mea mi-a fost luat. Apoi am fost dus într-o cameră, care avea un pat cu 
câteva zdrenţe pe el şi mi s-a spus că deocamdată mă pot odihni dacă doresc. Mai târziu mi-
a fost adusă cina, alcătuită din pâine, cârnaţi şi un măr. 

Mai târziu a sosit şi „curtea”, alcătuită din câţiva tineri neciopliţi. Şi-au stabilit sediul 
într-o cameră, cu preşedintele şezând la o masă din scândură neşlefuită. M-a anunţat că are 
dovada absolută că sunt membru al Intelligence Service (Serviciul Secret Britanic) şi că am fost 
implicat în acte de sabotaj îndreptate împotriva trimiterii de produse petroliere către 
Germania, şi a adăugat că orice negare din partea mea va avea consecinţe serioase pentru 
mine. 

O altă învinuire interesantă ce mi-a fost adusă a fost că în urmă cu câţiva ani, după o 
călătorie pe care o făcusem în Germania, am scris un raport pentru guvernul britanic despre 
starea lucrurilor de acolo. Aceasta era o altă dovadă, dacă mai era nevoie, că întreaga afacere 
era condusă de către nemţi. 

După aceasta, câţiva dintre ei s-au năpustit asupra mea, bătându-mă sălbatic cu 
pumnii şi cu ciomegele. După aceea mi-au ordonat să depun din nou mărturie. M-au 
întrebat dacă ştiu pe cineva numit Miller (Miller era managerul companiei Astra Română, la 
Bucureşti şi fusese răpit cu o zi sau două înainte de la clubul Astrei de la Snagov). Am 
răspuns că, după câte îmi amintesc, l-am văzut de trei ori în toată viaţa mea, şi că ultima 
dată a fost în iulie. Replica lor a fost că îl întâlnisem în luna septembrie. Am negat acest 
lucru, ca apoi Miller să fie adus înăuntru. A fost întrebat când m-a văzut ultima dată, iar el a 
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răspuns că în septembrie, la o recepţie a consulatului, dar a adăugat că atunci nu vorbisem. 
După aceea „curtea” a arătat mărturia scrisă a lui Miller, conform căreia un anume Watts 
îmi înmânase câteva flacoane cu un lichid. Le-am spus că nu ştiu pe nimeni cu numele de 
Watts. Miller a fost adus din nou înăuntru, şi a mărturisit că auzise acest lucru de alte 
persoane. 

Am început apoi să înţeleg că pentru a scăpa de tortură, el făcuse mărturisiri despre 
fapte pe care nu le comisese sau lucruri care nu se întâmplaseră. Mărturia lui Miller a fost 
din nou pusă în evidenţă şi am fost confruntat cu acuzaţia că am avut în Snagov o 
„discuţie” cu un bărbat, pe nume Henderson. Am răspuns că nu-l cunosc. Miller a explicat 
că este un chimist pe care îl întâlnisem la începutul lunii iulie. Am reuşit în sfârşit să 
vizualizez persoana foarte şters, cu ochii minţii. L-am cunoscut în următoarea împrejurare: 
domnul şi doamna Forster (angajaţi ai Astrei), înaintea plecării lor, în luna iulie, m-au invitat 
într-o seară ca să iau masa cu ei la clubul Astrei Române din Snagov. Ne-am aşezat la o 
masă comună. După ce am mâncat, am jucat o variantă americană de zaruri şi s-a stabilit că 
cel care pierdea trebuia să plătească băutura. Întrucât nu ştiam jocul, normal că am pierdut. 
A fost o larmă generală când şi-au dat seama că singurul oaspete (eu) trebuia să plătească. 
Cineva a sugerat „dublu sau nimic”, iar Henderson, cunoscând regulile jocului, a luat 
zarurile şi le-a aruncat în locul meu. A câştigat, iar în acest fel problema a fost soluţionată, 
spre satisfacţia tuturor. Aceasta a fost singura conversaţie pe care am avut-o cu Henderson 
vreodată. 

Am menţionat aceste banalităţi doar pentru a vă crea o imagine despre ce s-a 
întâmplat. Această bandă a Mişcării Legionare, care a primit anumite drepturi de a găsi 
sabotori, ne-au arestat pe noi, britanicii, şi ne-au torturat pentru a obţine mărturisiri, nu 
pentru că ar fi avut vreo dovadă a vinovăţiei noastre. Pentru a scăpa de tortură, unele 
victime au semnat declaraţii care conţineau afirmaţii în întregime false. Nu vreau să 
învinovăţesc pe nimeni. Am simţit pe propria-mi piele ce greu este să-ţi menţii declaraţia, 
oricât de adevărată este ea, atunci când eşti torturat şi ameninţat că vei fi în continuare 
maltratat şi mai rău. 

Următorul lucru de care s-au ocupat a fost acuzaţia de apartenenţă la Serviciul 
Secret Britanic. Au prezentat declaraţia smulsă sub tortură a lui Jock Anderson, care acum 
este în spital cu mine. Se pare că au găsit în actele lui o însemnare potrivit căreia primise de 
la mine aproximativ 200 000 lei. Această sumă i-am dat-o pentru că în Anglia îmi dăduse 
lire sterline. Evident că a fost catalogată drept o tranzacţie la negru, un delict penal 
conform legilor româneşti. Probabil, înspăimântat de perspectiva de a fi acuzat de acest 
lucru, în tulburarea sa a mărturisit un delict mai grav - spionajul, şi a declarat că a primit 
aceşti bani pentru transmiterea de informaţii, implicându-mă astfel nemotivat şi pe mine în 
acuzaţia de spionaj. 

Ar trebui să precizez la acest moment că Anderson, care în tinereţe a studiat 
ingineria electrică, nu este un scoţian prea sofisticat. A deţinut o funcţie la compania Dacia 
Română, dar având o doză exagerată de austeritate scoţiană (aşa mi-a spus fostul său 
manager) a trăit din mai nimic trimiţând în Anglia cea mai mare parte a salariului său. În 
timp ce era angajat la această companie s-a căsătorit în România cu o fată de la ţară. Mai 
târziu a pierdut postul pe care îl avea şi s-a întors în Anglia, dar nu a stat prea mult şi a 
revenit în România. S-a stabilit apoi împreună cu soţia şi copiii în satul Măgurele. 

Să presupunem că aş fi primit fonduri (deşi nu e aşa) din partea guvernului britanic 
pentru a cumpăra informaţii, dar ce informaţii care să valoreze nu 200 000 lei, ci 200 de lei 
mi-ar fi putut oferi o persoană care ducea o viaţă de ţăran în Măgurele? Că vaca vecinului 
murise în timpul nopţii sau ceva în genul acesta? 
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Printre altele, în timpul procedurilor povestite mai sus, am aflat de la „judecătorii” şi 
„călăii” mei că cineva mă denunţase că zidisem uşa unui beci de la Anglia House şi că, în 
momentul acela, legionarii dărâmau peretele. 

Am povestit toate aceste întâmplări neînsemnate pentru a scoate în evidenţă 
ridiculizarea tragi-comică şi cruzimea nestăpânită ce au caracterizat comportamentul 
membrilor juriului în timpul anchetei conduse de membrii neînsemnaţi ai Mişcării 
Legionare, care în acest moment are o putere extraordinară de a face rău. 

După acestea am fost supus la două torturi psihologice, care pentru un om cu 
constituţia mea mentală au fost destul de seci. 

Mai întâi am fost pus cu faţa la perete, punându-mi-se un măr pe cap, după care 
membrii curţii au tras cu revolverele în el. 

Când un măr era lovit de glonţ, altul (sau poate acelaşi) era pocnit de capul meu 
până stătea acolo, ca oul lui Columb. Această tortură a fost gândită să ţină cam o jumătate 
de oră, dar aş putea spune că nu a făcut nimic altceva decât să mă plictisească, în afara 
momentelor când aproape mi-aş fi dorit ca unul dintre ţintaşi să nimerească puţin mai jos. 

A fost organizată şi a doua tortură psihologică. 
Membrii bandei au spus că vor pleca toţi şi nu se vor întoarce pentru o bucată bună 

de timp. Au lăsat doar pe unul din ei pentru a mă păzi. Acesta mi-a propus să mă elibereze 
şi a început să-mi explice cum să ajung la gara din Bacău. Pentru asta trebuia să-i dau 30 
000 lei. Un om care se îneacă se agaţă şi de un pai. Mi-am asumat riscul, dar s-a dovedit că 
era, aşa cum am menţionat mai sus, doar o altă „tortură psihologică”. Când am ajuns la 
scările din faţa casei am zărit parcată o maşină de culoare închisă. Imediat după aceea a 
răsunat o salvă de împuşcături. M-am întors şi m-am dus pe drumul pe care venisem. 
Presupun că nu au vrut să mă omoare, pentru că niciun glonţ nu m-a nimerit. Când am 
ajuns înapoi a urmat o discuţie violentă şi, în cele din urmă, am fost pus într-o maşină şi mi 
s-a spus că urmează să fiu dus la Ploieşti. În stânga mea stătea unul din paznicii mei, care 
ţinea să afişeze o atitudine prietenoasă. La început nu am văzut cine stătea în dreapta mea. 
După aceea mi-am dat seama că era Miller. În mod evident era foarte tulburat/îngrijorat. 
L-am bătut uşor pe genunchi într-un mod liniştitor, dar mi-a respins mâna cu teamă. Ca 
urmare n-am mai făcut nimic, pentru a nu-l necăji şi mai tare. 

Am fost daţi jos din maşină la Ploieşti, pe o stradă lăturalnică, şi am urcat la etajul 
trei, într-o casă dărăpănată. La ultimul etaj erau două camere, una în mod evident pentru 
judecată şi tortură, iar cealaltă având amenajate locuri pentru dormit. Mi s-a dat unul din 
aceste „paturi” pentru a mă odihni, dacă doream. Foarte curând, judecata începu din nou. 
A fost o repetare a cruntei bătăi pe care o luasem mai înainte, precum şi o reiterare a cererii 
de a divulga nume de persoane care ar aparţine Serviciului Secret Britanic. Neprimind de la 
mine niciun nume, au început o nouă serie de torturi. Braţele mi-au fost prinse cu un 
instrument cu sfori reglabile, apoi mi-au fost trase strâns la spate şi mi s-a spus că voi fi 
ţinut aşa în timpul interogatoriului. Mai târziu am observat că acest procedeu mi-a dăunat 
destul de mult şi, aşa cum am realizat ulterior, putea să mă omoare. După aceea am fost pus 
pe un pat şi mi s-a spus că, dacă nu divulg ceea ce doreau ei, adică nume de persoane, voi fi 
„jupuit până ce carnea îmi va atârna de oase în fâşii”, iar instrumentul conceput pentru 
această operaţiune a fost adus înăuntru. 

Pe scurt mi-au fost aduse următoarele învinuiri: 
1. Că am făcut parte din Serviciul Secret Britanic. Această învinuire era bazată pe o 

declaraţie în totalitate falsă, făcută probabil de Anderson, pentru a lămuri o tranzacţie „la 
negru”. 

2. Că am făcut parte dintr-o conspiraţie de sabotaj, organizată pentru a împiedica 
trimiterea de petrol în Germania. Acest lucru se baza pe două declaraţii false, făcute de 
Miller, netemeinicia lor fiind dovedită atunci când am fost confruntaţi. 
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3. Că după o călătorie făcută în Germania, cu câţiva ani în urmă, am întocmit un 
raport pentru guvernul britanic despre starea de lucruri de acolo. Acest lucru, desigur, nu 
trebuia considerată o problemă care să privească guvernul român. De fapt nici nu au 
insistat pe această învinuire. 

Sunt mulţumit în sinea mea că nu am divulgat niciun nume şi nicio informaţie, care 
putea să le fie utilă lor şi dăunătoare pentru noi. 

În timp ce ancheta mergea înainte, în lumea exterioară se întâmplau mai multe 
lucruri. Domnişoara Kish, secretara mea care lucra în biroul de la hotelul „Athénée Palace”, 
l-a informat pe Vasilescu-Duca despre răpirea mea. Imediat a început să ia legătura cu 
autorităţile legionare şi cu conducerea Serviciului Secret, iar apoi l-a contactat pe consulul 
britanic de la Bucureşti, Norman Mayers, şi l-a dus pe acesta la centralele legionare şi la 
conducerea Serviciului Secret. Rezultatul a fost că au început să încerce să-mi dea de urmă 
prin telefon, găsindu-mă în cele din urmă la Ploieşti. 

S-au dat imediat instrucţiuni conform cărora trebuia să fiu dus imediat acasă, la 
Anglia House. La acel moment, capul îmi era dublu faţă de mărimea normală: mâinile, cu 
degetele contorsionate, erau încârligate în cercuri spre corp şi deci nu-mi mai erau de niciun 
ajutor. 

Spre seară am fost dus direct la Anglia House. Aş menţiona aici că, în speranţa că 
voi putea să-mi păstrez ceva din bunurile mele, pusesem o parte din ele într-o pivniţă 
(destinată ca adăpost antiaerian) pe care o zidisem. 

Însă, după cum am menţionat mai sus, cineva a denunţat acest lucru legionarilor, iar 
când am ajuns la Anglia House am văzut că spărgeau zidul pivniţei, iar când am intrat în 
casă am găsit-o plină de legionari şi de lucruri pe care le scoseseră din pivniţa zidită. Prin 
urmare, un timp nu mi s-a permis să intru în dormitor, ci a trebuit să mă întind pe divan, în 
camera de zi. 

Mai târziu a venit prefectul legionar. S-a dovedit a fi o persoană de treabă, aşa cum 
mai sunt câte unii în conducerea Mişcării Legionare. 

Vasilescu-Duca şi secretarul Legaţiei Britanice, domnul Reed, au ajuns la Anglia 
House mai târziu, iar Vasilescu-Duca i-a certat zdravăn pe legionari. De fapt, prefectul 
legionar fusese chemat pentru a restabili ordinea. 

Domnul Reed, secretarul legaţiei, m-a chestionat pentru a face un raport, dar 
prefectul a spus „în mod cordial, dar ferm” (după cum s-a exprimat) că în jumătate de oră 
toată lumea trebuie să părăsească casa. A continuat prin a-i anunţa pe legionarii prezenţi că 
sunt liber şi că de acum încolo nu va mai fi niciun abuz. A precizat că voi fi judecat mai 
departe conform procedurilor legale (era un pic cam târziu pentru aceste afirmaţii), iar apoi 
a plecat. 

Din cei 25 000 lei care îmi fuseseră luaţi în timpul arestării, 14 000 lei mi-au fost 
înapoiaţi. Cum nu puteam să-i ţin, i-am pus pe o măsuţă lângă pat. Ulterior, unul din foştii 
mei judecători a intrat în dormitor pentru a tăia firele de telefon din apropierea patului. 
După ce a plecat, cei 14 000 lei nu mai erau. 

Casa a continuat să fie împresurată de tineri legionari timp de mai multe zile, în timp 
ce „curtea de judecată” stătea în birou. 

A doua zi, Sir Reginald Hoare împreună cu domnul Reed au venit să mă vadă şi să 
verifice afirmaţiile din raport. După două sau trei zile, asediul din jurul Anglia House a fost 
ridicat. Am continuat să stau lungit în pat, dar lucrurile au început să ia o turnură ciudată 
pentru mine. 

Într-o seară au venit doi oameni cu o targă în dormitorul meu. Au aşezat-o lângă pat 
şi am fost rostogolit pe ea. M-au urcat într-o ambulanţă care aştepta la intrare şi, însoţit de 
Vasilescu-Duca şi de credincioasa şi bătrâna mea menajeră, am fost scos din Bucureşti, iar 
apoi internat la Spitalul Elisabeta. Tot ce-mi pot aminti este faptul că stăteam întins pe 
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targă, pe podeaua camerei de recepţie a sanatoriului, şi că o mulţime de oameni se uitau la 
mine. 

În dimineaţa următoare, un prieten de-al meu, dr. Vasilescu-Duca (ginerele lui 
Vasilescu-Duca) a venit să mă vadă, aducând cu el o asistentă medicală, trimisă de 
profesorul Ionescu-Siseşti, pe care, acesta din urmă, o considera ca fiind cea mai bună din 
tot Bucureştiul. A fost lăsată în întregime la dispoziţia mea. 

O zi-două mai târziu am fost declarat mort, dar raportul s-a dovedit prematur. În 
jurul datei de 15 octombrie temperatura a început să scadă, iar după aceea am fost tratat cu 
unde ultrascurte. Curând, agonia prin care trecusem a început să dispară. În dimineaţa zilei 
de 18 octombrie m-am trezit şi, pentru prima dată, am văzut clar camera. 

Totuşi, în scurt timp, o oarecare panică a început să se simtă printre cei ce mă 
îngrijeau. S-a aflat că un tânăr legionar venise la sanatoriu şi că întrebase de mine, iar acest 
lucru a fost considerat un semn că se plănuia să fiu răpit din nou. De aceea, era mai înţelept 
să fiu scos din ţară pe la Giurgiu, cât mai repede cu putinţă (vama Constanţa fiind în 
mâinile legionarilor). 

În port am fost întâmpinat cu multă amabilitate de către autorităţile britanice, 
dându-mi-se adăpost pe timpul nopţii, în timp ce domnul Reed, s-a oferit cu amabilitate să 
rămână cu mine pentru a mă păzi. 

Însărcinatul cu afaceri, domnul Le Rougetel, a sunat în seara acelei zile şi a aranjat ca 
o maşină a legaţiei să mă ducă la Giurgiu, în ziua de 21 octombrie, pentru a pleca la 
Istanbul, via Sofia, ruta prin Constanţa fiind considerată nesigură pentru mine. 

Conform planului, în ziua de 21 octombrie am plecat de la legaţie, în maşina 
domnului Mayers, însoţit de reverendul Bell, de un ofiţer amabil în uniformă şi de un 
comisar-şef de la Siguranţă. În timpul nopţii am rămas la Sofia, iar după aceea ne-am dus la 
Istanbul. Acolo am fost întâmpinaţi de episcop, lordul Buxton. Acesta m-a transportat în 
mare grabă în maşina sa şi m-a dus la Spitalul American, unde o frumoasă cameră pe colţ 
era pregătită pentru mine. Am fost pus imediat în pat şi tot aşa sunt şi în momentul de faţă. 
La început dr. Sheppard, medicul-şef, a afirmat că eram un caz pe care nu-l poate rezolva. 
Totuşi, după o discuţie, s-a hotărât că trebuie invitat dr. Ahmet Sukrii, medic neurolog, ca 
să mă consulte. Diagnosticul spunea că nervul principal de la mâna stângă (nervul radial) 
era paralizat şi că va fi nevoie de un tratament complex. La spital urmez un şir de 
tratamente care ţin aproape toată dimineaţa, iar cea mai mare parte a după-amiezilor sunt 
trimis la dr. Ahmet Sukrii. 

Sunt mulţumit să pot spune acum, la şapte săptămâni după incident, că sunt semne 
că braţul stâng îşi revine. 

Pentru ca raportul meu să fie cât mai informativ posibil, a fost obligatoriu pentru 
mine să dau anumite nume. Vă rog să consideraţi informaţiile primite ca fiind strict 
confidenţiale. Desigur, nu am nicio obiecţie ca numele domnului Vasilescu-Duca să fie 
pomenit. De fapt, îi datorez viaţa. 

În concluzie, aş vrea să profit de această ocazie pentru a-i mulţumi lui Sir Reginald 
Hoare, domnului Le Rougetel, domnului Reed şi domnului Norman Mayers pentru 
preţiosul ajutor dat, precum şi pentru atitudinea lor plină de înţelegere faţă de mine. În 
acelaşi timp, ţin să-i mulţumesc doamnei Hoare pentru compasiunea arătată. 
 

 Rămân al dumneavoastră supus, 
Percy R. Clark 

P. S. Aş menţiona că legionarii mi-au luat din pivniţă întreaga cantitate de: 
- vinuri şi alte băuturi   - biciclete (5)  
- cereale     - ţesături din in şi lenjerie de pat 
- medicamente 
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Anglia House 
Ploieşti 

 Temporar 
 Spitalul American 

Istanbul 
 23 noiembrie 1940 

 
Stimate domnule Reginald, 

În concordanţă cu cererea dumneavoastră vă trimit un raport al răpirii mele din luna 
octombrie. 

Am omis să menţionez interogatoriul (legal) ce a urmat în legătură cu învinuirile 
ce mi-au fost aduse. Fiind în convalescenţă, am fost interogat la Anglia House, de un 
comisar-şef de la Siguranţa Generală (cred că în ziua de luni, 7 octombrie), doi foşti 
„judecători” de-ai mei fiind siliţi să asiste şi ei la interogatoriu. 

Această anchetă a stabilit rapid că sunt complet nevinovat şi că toate acuzaţiile 
formulate împotriva mea au fost complet nefondate. Totuşi, aşa cum am mai menţionat în 
raportul meu, unul din foştii mei „judecători” se răzbunase luându-mi cei 14 000 lei, care se 
aflau pe măsuţa de lângă pat. 

Cu riscul de a vă plictisi, aş relata din nou incidentele care accentuează completa 
ignoranţă şi completa fatuitate a primei curţi de judecată (legionară). 

Stăteam întins pe saltea, după ce trecusem printr-un test, care s-a dovedit a fi şi 
ultimul. Crezând că sunt fără cunoştinţă, am reuşit să aud un schimb de replici între doi 
membri ai „curţii” ce se aflau lângă mine. Unul din ei zicea cu evidentă satisfacţie: 

„I-am făcut pe toţi să-şi schimbe declaraţiile, cu excepţia bătrânului smintit (în mod 
evident se refereau la mine, considerându-mă astfel deoarece îmi menţinusem declaraţia. A 
adăugat în mod accentuat şi cu înţeles că „în curând îl vom determina să şi-o schimbe şi el”. 

Cu alte cuvinte, singura lor modalitate de a interoga era următoarea: 
1. De a cere de la persoana arestată o mărturisire imediată la învinuirile aduse 

împotriva sa. 
2. De a maltrata apoi nefericitul prizonier. 
3. După aceea, de a-i smulge declaraţia de vinovăţie. 
4. În cazul când aceasta nu era aşa cum voiau ei (şi probabil că niciodată nu putea 

fi), îl torturau. 
5. Apoi îi cereau arestatului să-şi schimbe declaraţia (cu alte cuvinte, dacă spusese 

deja adevărul, acum trebuia să mintă). 
6. Dacă aceste schimbări nu apăreau curând, se trecea din nou la tortură, şi tot aşa, 

până reuşeau să obţină declaraţia pe care o voiau ei.  
Consecinţa firească era aceea că, ajuns într-un anumită etapă a interogatoriului, 

năpăstuitul arestat se gândea ce poate să-i mulţumească pe „judecători” şi, în consecinţă, 
începea să vorbească în acest sens. 

Am fost salvat înainte de ajunge la punctul 6. Dacă n-aş fi fost salvat atunci, în mod 
sigur ar fi fost prea târziu. 

Aş vrea încă o dată să vă adresez cele mai sincere mulţumiri, dumneavoastră şi 
colaboratorilor dumneavoastră, pentru înţelegerea şi ajutorul ce mi-au fost acordate. Vă rog 
să fiţi amabil şi să-i transmiteţi doamnei Hoare cât de recunoscător îi sunt pentru atitudinea 
sa plină de înţelegere. 
 

 Cu adevărat, 
 Al dumneavoastră sincer, 

 Percy R. Clark 
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Vă rog să-mi scuzaţi această scrisoare neîngrijită. Sunt încă incapabil să scriu o 
scrisoare întreagă, iar cunoştinţele mele de dactilografie sunt sumare. 
 
 
Anexa III 
 
Declaraţia lui Jock Anderson, adresată ministrului plenipotenţiar al Marii Britanii de la 
Bucureşti, prin care relatează experienţele sale trăite în România. 
 
To 
H. B. M. Minister, 
Bucharest. 

Temporarily: 
The American Hospital, 

Istanbul. 
27th November, 1940 

 
Your Excellency, 

I beg to give hereunder an impression of my recent experiences in Roumania. 
On the 24th September 1940 I went to Ploeşti in the morning and spoke to Mr. 

Treacy, returning home at noon. After dinner we left by the 4.25 train to Ploeşti. I was 
accompanied by the kindergarten school teacher from the station to Ploeşti and hence on 
foot almost to the centre of the town. I noticed on coming out of the station a man, 
Costica Cernat, and it was evident that he wanted to speak to me. On taking my departure 
from the school mistress I engaged myself in conversation with Cernat and I told him that 
I had a parcel for him and would like to deliver it to him so we proceeded to a wine shop 
on the Strada Romana, near the Hanul Calagur. I passed to him the parcel and during our 
conversation I observed an individual enter this wine shop and seem to have all his 
attention on us. After a while he left the shop and returned with five more men, all 
brandishing revolvers. I was taken and put into a car which was waiting outside and driven 
to a house somewhere in Ploeşti, being accompanied by four of these men. I think I could 
locate this house, although it was in a part of the town in which I had not previously been. 
On being taken into this house my examiner asked me what kind of business I was doing 
with Gheorgiţa Zafinescu. Up to that moment I thought I was a victim of an ordinary 
kidnapping incident. In the room in this house to which I was taken I noticed a book 
entitled “Mişcare Legionare.” Immediately they set about to examine everything in my 
possession and that being finished I was bound with my arms behind my back, made to sit 
on a chair with a large mirror placed on a table in front of me. 

Realising that something of a serious nature was happening I attempted to concoct 
a story which would fit in with what I was doing with Gheorgiţa Zafinescu because it 
seemed clear that he had either been caught or had played traitor. My effort was of little 
avail and these people seemed to think that they were on the tracks of discovering a vast 
political organisation which was working against their interests. 

In this room there was no fixed number of men, some came and some went, but I 
think there were never less than four playing questions from time to time and inflicting 
injury. This was a hot night and my thirst became almost unbearable but water was denied. 

After a time I was told that by 7.45 if I could not tell more then I would be taken to 
the cellar and it was indicated that there were some nice rats there who liked to eat the ears 
of people who were left over night. At 8.30, the time is certain because they had a clock on 
the table, it was decided to take me to the cellar and I was led out by four men. This cellar 
was outside of the actual yard and was in another yard about twenty yards further down the 
street. During the time I was being led to this cellar I was told that I would soon go for a 
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ride in a cab to the Crângul lui Bott (this Crangul lui Bott is a wood a few kilometres out of 
Ploeşti). The idea was to be taken there and shot. 

On arrival at the cellar I was forced down the steps a[nd] rebound hands and legs in 
a recumbent position. In this cellar there were planks arranged around it at a short distance 
from the ground t[o] form a kind of seat. From this position I was lifted up by two men 
and held, then thumped down on to these planks. I was left alone with two men for a 
period of about two hours suffering during this time great pain. Suddenly two men 
appeared and asked of the others if I had discussed anything more and on receiving what 
appeared to be a negative reply they informed me it was time to go. I was taken out of the 
cellar, marched through the court yard, put into a cab and accompanied by four individuals. 

Driving through the town of Ploeşti to what appeared to be a headquarters of the 
Legionares situated just behind the Administrator Financiare, Ploeşti. I was taken in and 
found myself in a room in which there were many young men. They had in their possession 
a document which appeared to give the names and probably other particulars of the people 
they were looking for. From this document I was questioned about many British people 
who were or had been resident in Ploeşti. I should think I saw at this house a number 
approaching thirty. I demanded that my arms should be freed and that I should be given 
water to drink. One individual who appeared to take the responsibility of questioning 
agreed to free me of my bonds which was done, but after a very short space of time, not 
being able to extract the information desired, they proceeded to rebind. This time there 
were at least three men who pulled on the rope to make it completely tight. The hour at 
this time would be between 11 and 12 p.m. I was taken out, put into a car and driven to the 
Chestura in Ploeşti. On arrival at this place I was taken out of the car and ordered to stand 
beside the car on the far side from the building and to look into a corner of the court yard, 
revolvers of course being brandished all the time. A signal was given and with that they 
finished and I was taken upstairs to a small room and on my arrival saw on the desk many 
papers and documents which had been taken from my house. 

This building is across the court yard from the main building which houses the 
Chestura and I think is used as a kind of Court House. I was questioned about all the 
documents found in my house, even to the length of questions regarding family 
photographs. Very shortly this small room became filled with men to the number of about 
ten. Each one had questions to ask, each one had blows to deliver. This treatment lasted 
about an hour in which I had received many severe blows by the fist on the upper parts of 
the body, face and head. Eventually I was left in this room with two men who continued to 
apply blows with the fist and with a stick. They informed me that they were not in any 
hurry and their questioning continued for a long time. 

The pain was so severe that it became impossible to sit on the chair provided and 
every time I attempted to rise on my feet in order to alleviate suffering for a short while, 
fresh blows were delivered in order to bring me back to the sitting position. There was an 
open window in this room which was on the second floor and I was invited on two 
occasions if I should like to jump out. 

Finally and probably about 4 in the morning I was conducted to one of the cells 
attached to the Chestura, being still bound and almost dying of thirst. I was put into a cell 
which was only about 80 cm. to 1 m. square and contained no seat. About six in the 
morning I was disturbed and spoken to by one of my examiners (reported later to be 
Avocat Janacescu of Ploeşti). He said that he had discovered a great organisation for 
getting gold out of the country and told me, or asked me how Mr. Treacy was engaged in 
business. He also asked me about several of the Americans who [were] working for the 
Romana Americana but I only knew these gentlemen name. At this time I was released of 
my bonds and given water to drink. About this time I heard Mrs. Treacy’s voice in a 
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neighbour cell, the guards insulting her severely. Very shortly afterwards a man appeared at 
the cell and conducted me across the court yard back to the room I had previously come 
from. Here I saw Mr. Treacy in a sitting position on the floor tied up by the legs and 
showing all signs of having had a terrible beating. I was asked who this man was and I 
replied he was Mr. Treacy. I was then taken back to the cell very nearly exhausted. I slipped 
down on to the floor and by arranging myself in a diagonal position managed to obtain a 
little rest. About one o’clock, now the 25th, the cell door was opened and I found myself in 
the court yard. Here I saw Mr. Parsons, Mr. Freeman from the Romana Americana, Mr. 
Ioviţoiu, who was working for Mr. Treacy, Charles Young and Charles Brazier from the 
Romana Americana and Mr. and Mrs. Treacy. We were told we were going to Bucharest. 
After some arrangements with the cars we were all put into a motor bus, the property of 
the Municipality, Ploeşti, driven into the centre of the town and at one place, opposite the 
Banca Romaneasca, we halted for a long period of about 20 minutes during this time we 
were under the full observation of those on the streets. 

On arrival at Bucharest we were taken to apartments which were indicated as being 
the new apartments for the staff of the Royal Palace. We were arranged in one room, given 
chairs to sit on and allowed to purchase food. 

I was exhausted so I lay down on the floor. We were examined in turn by a group 
of Legionares. The chief examiner told me that if I told a lie he would take me home, bring 
my children out, shoot them before my eyes and then shoot me afterwards. During this 
examination revolvers were in evidence. During the questioning fairly severe treatment was 
applied. Finally and by this time it was dark, we were marshalled, apart from Mr. Parsons 
and Mr. Ioviţoiu who were free, into a waiting car and driven to the Siguranţa on the Bul. 
Pache. A remark made by one of the men who accompanied us to his companions was “If 
you haven’t enough ammunition I can give you some.” Arriving at the Siguranţa we were 
searched and all our belongings taken from us. We were led upstairs and put into separate 
rooms. 

A little later I was introduced into the Director’s room, in which I found sitting the 
Director, (a man with a bald head) and another gentleman who seemed to be an inspector 
of Police. The chief examiner, Prof. Grigorescu, and another man who wore a green shirt 
and who was known at one time to be a clerk in the Primaria at Ploeşti. I was told to 
recount all I knew and finally told that I had to make a statement. As I could not write a 
Comisar was brought for me and he took my statement. After this was finished it was 
about 3.30 on the morning of the 26th. 

I protested on many occasions that I was a hospital case and should be treated as 
such, no attention was given. 

I was thrown into a cell which had only a number of boards built into the wall large 
enough, but with a horrible smell. I asked the sergeant of the gendarmes if he could bring 
me a brick to use as a pillow and the reply was he did not have any bricks. 

On the evening of the 26th I, along with Mr. Treacy, was being questioned by 
Comisar Smarandoiu when we were told to come downstairs. On entering the reception 
room I saw Mr. Mayers, our Consul, and Mr. Inglessis. He spoke a few words to me, 
showed me a piece of paper on which were written some questions which he said the 
Minister wanted to ask. At that moment we were separated and I did not see Mr. Mayers 
again until the night he came to see us in the Military Tribunal. 

On the morning of the 28th a gentleman introduced himself into my cell as being 
Col. Riosanu to give instructions that I was to be treated as at home and everything to be 
done to make myself comfortable. He ordered the doctor to visit me three times a day. I 
asked him to give me a room upstairs which he said would be arranged. I was taken out of 
the cell, led upstairs and given a couch to lie on. At this time I received from Mrs. Brazier a 
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pillow, two sheets and a blanket. However, the couch which I was given to lie on contained 
bugs so thus went another night without sleep. On the Monday morning the Colonel again 
arrived and on complaint about the condition of the couch ordered that a new one should 
be immediately purchased. 

On the Tuesday, 1st October, in the early afternoon we were told we were to leave 
the Siguranţa and proceed to the Comandant Militar at Cotroceni. We packed up, given all 
our papers and possessions and driven in two cars to the Military Tribunal. On arrival we 
were shown into the Guard Room and received by the Corporal of the Guard who invited 
us to give up all our possessions, which we did. At that moment a gentleman in civilian 
dress came into the Guard Room, recommended himself as a Minister of Justice. He 
addressed himself to the Corporal of the Guard and asked for the Captain and it was 
explained that the Captain did not come till later in the evening. He sent word that the 
Captain should come immediately. At that moment a military officer at the given rank of 
Major came into the room. This officer we afterwards found out to be a doctor. He asked 
to see our wounds to which we complied. After a short period the Colonel of the Tribunal 
arrived accompanied by the Captain and engaged in conversation with the Minister of 
Justice (Mihail A. Antonescu). I understood the Minister to tell the Colonel that that day 
Gen. Antonescu had sent a decree passing all power to the Military Courts into the hands 
of the Ministry of Justice. The Minister of Justice took the file which contained our statements 
and proceeded to question me on several points. I explained to him about the treatment I 
had received at the hands of the Legionares and he also saw the condition of Mr. Treacy. 
He asked me with what political mission I came to the country to which I replied “None.” 
I told him I had been in the country since 1925 working as an honest person. 

On reading the statement he appeared to think that I was trying to mislead him 
regarding the political aspect of my presence in the country. It is possible that I 
misunderstood his first words but my intention was to convey that I did not come to the 
country on a political mission, which is correct. He then addressed all of us and told us that 
he had been sent by Gen. Antonescu to investigate our case and that he wished to 
apologise in the name of the Roumanian Government for the inhuman treatment which 
had been inflicted on us. At the same time he said that there must be a Judicial enquiry and 
that the Law must take its course. He then left the Guard Room. Shortly afterwards a 
Lieutenant came into the Guard Room and asked us if we maintained our statements or 
not but giving no indication as to whether we could change our statements or not or the 
consequences of any change of statement. My reply to this was that my statement was true 
but extracted from me under threats of death. 

Later that same evening we were taken to a room upstairs to wait and at a certain 
moment there appeared Mr. Mayers accompanied by two members of the staff of the 
Consulate, the Minister of Justice and the Colonel. The Colonel asked me to make a 
statement, if from the time we arrived at the State Authorities we had been maltreated. 
[We] all agreed that we had been decently treated from the time we [arr]ived under the 
jurisdiction of the competent authorities. That t[unintelligible] a statement was taken from 
me by the Colonel [unintelligible] which was a condensed statement of the previous one 
made at the Siguranţa. 

From that date until the moment of my release I was examined by the examining 
magistrate, Capt. Rasnoveanu, on many occasions. On one occasion we were taken before 
the Court so they could confirm the application to retain us under arrest. The public 
prosecutor in his address to the Court indicated that of the Roumanians, through qualms 
of conscience, had made a statement denouncing us to the Siguranţa. This man must have 
been Gheorgiţa Zafinescu who played the part of traitor. Up to the moment of our release 
from the Military Tribunal (myself and Mr. Treacy) we were informed by the Colonel that 
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we would be tried by the Court and probably condemned to a certain punishment. During 
the time spent in the Military Tribunal we were treated with great respect and sympathy by 
all those connected with the Tribunal. During the period in the Military Tribunal the 
medical officer visited us regularly and gave us all possible medical assistance. 

 
I have the honour to be, 

Sir, 
Your obedient Servant, 

 Jock Anderson 
 

[ANRDANIC, fond Microfilme Anglia, r. 309, c. 212-216] 
 
 
TRADUCERE 
 

Temporar 
Spitalul American 

Istanbul 
27 noiembrie 1940 

 
Către 
Ministrul Majestăţii Sale Britanice 
 
Excelenţă, 

Vreau să vă prezint mai jos impresiile despre întâmplările mele recente din România. 
În ziua de 24 septembrie 1940 am plecat la Ploieşti de dimineaţă ca să vorbesc cu dl. 

Treacy şi m-am întors acasă la prânz. După cină am plecat cu trenul de 4.25 la Ploieşti. Am 
fost însoţit de educatoare din gară până la Ploieşti şi apoi pe jos până aproape de centrul 
oraşului. Am observat la ieşirea din gară un bărbat, Costică Cernat, care voia în mod clar să 
vorbească cu mine. Mi-am luat la revedere de la educatoare şi am început să vorbesc cu 
Cernat. I-am spus că am un pachet pentru el şi că vreau să i-l dau, aşa încât ne-am îndreptat 
spre un magazin de vinuri din strada Română, lângă Hanul Calagur. I-am dat pachetul şi, în 
timp ce vorbeam, am observat un individ care a intrat în magazin şi care ne privea cu 
atenţie. După un timp a ieşit, dar s-a întors cu încă cinci oameni, toţi având revolvere. Am 
fost arestat şi urcat într-o maşină ce aştepta afară şi dus într-o casă, undeva în Ploieşti, 
însoţit fiind de patru inşi. Cred că aş putea să localizez casa, cu toate că era într-o parte a 
oraşului în care nu mai fusesem până atunci. 

Când am ajuns la această casă m-au întrebat ce legătură am eu cu Gheorghiţă 
Zafinescu. Până în acel moment am crezut că sunt victima unei răpiri ordinare. În camera 
casei în care am fost dus am observat o carte intitulată: Mişcarea legionară. Imediat au început 
să mă percheziţioneze, iar după aceea, am fost legat cu braţele la spate, aşezat pe un scaun 
la o masă, care avea o oglindă mare pe ea. 

Dându-mi seama că urma să se întâmple ceva cu care nu e de glumit, am încercat să 
născocesc o poveste care era plauzibilă, în legătură cu Gheorghiţă Zafinescu, deoarece era 
clar că ori fusese prins, ori trădase. Eforturile mele au fost zadarnice, întrucât aceşti oameni 
păreau să creadă că sunt pe cale să descopere o vastă organizaţie politică care acţiona în 
detrimentul lor. 

În cameră nu a fost un număr fix de oameni, unii intrau, alţii ieşeau, dar cred că 
niciodată nu au fost mai puţini de patru, care să-mi pună întrebări şi să mă lovească. A fost 
o noapte grea pentru mine, setea devenind de nesuportat, dar nu mi-au dat apă. 
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După un timp mi s-a spus că dacă până la opt fără un sfert nu le voi mărturisi mai 
mult, voi fi dus în beci, iar acolo, au pomenit că sunt câţiva şobolani drăguţi care adoră să 
mănânce urechile celor lăsaţi în timpul nopţii. Cu certitudine era 8.30, deoarece aveau un 
ceas pe masă, când s-au decis să mă trimită în beci. Am fost dus de patru inşi. Această 
pivniţă era în afara curţii, fiind de fapt în altă curte, la aproximativ 20 de yarzi în josul 
străzii. În timpul cât am fost dus la această pivniţă, mi-au spus că în curând voi face o 
plimbare cu maşina la Crângul lui Bott (acest crâng al lui Bott este o pădure la câţiva 
kilometri în afara Ploieştiului). Ideea era să fiu dus acolo şi împuşcat. 

Când am ajuns în faţa pivniţei am fost aruncat pe scări şi am căzut cu mâinile şi 
picioarele într-o poziţie incomodă. În această pivniţă erau scânduri puse de jur-împrejurul 
ei, alcătuind un fel de bănci. Din poziţia în care eram, am fost ridicat în aer de doi inşi şi 
după aceea izbit cu putere de aceste scânduri. Pentru o perioadă de aproximativ două ore 
am fost lăsat cu doi legionari, în tot acest timp având dureri îngrozitoare. Brusc, doi inşi au 
apărut şi i-au întrebat pe ceilalţi dacă am mai făcut ceva declaraţii. Primind un soi de 
răspuns negativ, m-au informat că e timpul să plecăm. Am fost scos afară din pivniţă, am 
traversat curtea şi am fost urcat într-un taxi, însoţit fiind de patru legionari. 

Am mers cu maşina prin Ploieşti, spre ceea ce părea a fi cartierul general al 
legionarilor, situat chiar în spatele Administraţiei Financiare din Ploieşti. Am fost dus 
înăuntru şi m-am trezit într-o cameră în care erau mulţi tineri. Aveau un document pe care 
părea să fie numele, precum şi alte amănunte despre oamenii pe care îi căutau. Pe baza 
acestui document am fost întrebat despre mulţi cetăţeni britanici, care sunt sau care 
fuseseră rezidenţi în Ploieşti. Aş crede că am văzut la această casă un număr în jur de 
treizeci. Am cerut ca braţele să-mi fie dezlegate şi să-mi fie dată apă să beau. Unul din ei, 
care părea să aibă misiunea de a-mi pune întrebări, a acceptat să mi se desfacă legăturile, 
ceea ce au şi făcut, dar după o perioadă foarte scurtă de timp, neputând să obţină de la 
mine informaţiile dorite, m-au legat din nou. De data aceasta au fost cel puţin trei oameni 
care au tras de funie, pentru a fi cât mai strânsă. În acel moment trebuie să fi fost între 11 şi 
12 noaptea. Am fost scos afară din casă, pus într-o maşină şi dus la Chestura din Ploieşti. 
Când am ajuns acolo am fost scos din maşină şi mi s-a spus să stau lângă automobil, în 
partea opusă clădirii şi să mă uit într-un colţ al curţii, în tot acest timp, desigur, revolverele 
fiind ţinute la îndemână. A fost dat un semnal şi am fost dus la etaj, într-o cameră mică şi, 
ajungând acolo, am văzut pe o masă multe hârtii şi documente care fuseseră luate de la 
mine de acasă. 

Această clădire este vizavi de curtea clădirii principale în care este chestura şi cred că 
este utilizată ca un fel de tribunal. Am fost întrebat de toate documentele găsite în casă, 
până şi despre fotografiile de familie găsite. Foarte curând camera în care eram a devenit 
plină de oameni, fiind în jur de zece inşi. Fiecare a avut întrebări de pus şi lovituri de dat. 
Acest tratament a durat aproape o oră, în care am primit multe lovituri puternice de pumn 
în partea superioară a corpului, în faţă şi în cap. În cele din urmă am fost lăsat în această 
cameră cu doi inşi care au continuat să mă bată cu pumnii şi cu un ciomag. Mi-au spus că 
nu se grăbesc, iar interogatoriul a durat mult timp. 

Durerea era atât de cumplită că nu mai puteam sta pe scaunul dat, dar de fiecare 
dată când încercam să mă ridic pentru a-mi uşura suferinţa pentru un scurt timp, noi 
lovituri îmi erau date pentru a mă sili să stau pe scaun. Camera avea o fereastră deschisă şi, 
fiind la etajul doi, am fost invitat în două rânduri că, dacă vreau, să sar pe fereastră. 

În sfârşit, probabil în jurul orei 4 dimineaţa, am fost dus într-una din celulele ataşate 
chesturii, fiind încă legat şi aproape mort de sete. Am fost băgat într-o celulă care avea doar 
aproximativ între 0,8 şi 1 m2, nefiind nimic pe care să se poată şedea. Cam la ora 6 
dimineaţa a venit şi mi-a vorbit unul dintre anchetatori (dovedit mai târziu a fi avocatul 
Iănăcescu din Ploieşti). Mi-a spus că a descoperit o vastă organizaţie pentru scoaterea 
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aurului din ţară şi mi-a zis, sau m-a întrebat, cum este implicat în această afacere domnul 
Treacy. De asemenea m-a întrebat despre mai mulţi americani care lucrau pentru 
[Compania] Româno-Americană, dar de-abia auzisem de numele acestor domni. În acel 
moment am fost dezlegat şi mi s-a dat apă să beau. Tot acum am auzit într-o celulă 
alăturată vocea doamnei Treacy, iar pe gardieni insultând-o zdravăn. Foarte curând după 
aceea a venit un legionar cu care am traversat curtea, ajungând în camera de unde venisem 
mai înainte. Aici l-am văzut pe domnul Treacy, şezând pe podea, cu picioarele legate şi 
având pe el urmele unei groaznice bătăi. Am fost întrebat cine este acest om, la care am 
răspuns că este domnul Treacy. Apoi am fost dus înapoi la celulă, fiind aproape epuizat. 
Am căzut din picioare şi m-am aşezat în diagonală, putând astfel să mă odihnesc. În jur de 
ora 1, acum 15 septembrie, uşa celulei a fost deschisă şi am fost scos în curte. Aici i-am 
văzut pe domnul Parsons, pe domnul Freeman de la Româno-Americană, pe domnul 
Ioviţoiu, care lucra pentru domnul Treacy, Charles Young şi Charles Brazier de la Româno-
Americană, precum şi pe domnul şi pe doamna Treacy. Ni s-a spus că vom pleca la 
Bucureşti. După ceva pregătiri ale maşinilor am fost toţi puşi într-un autobuz, proprietate a 
municipalităţii din Ploieşti, duşi în centrul oraşului, oprindu-ne pentru o perioadă lungă de 
aproximativ 20 de minute vizavi de Banca Română, fiind în tot acest timp examinaţi cu 
atenţie de către cei de pe stradă. 

La sosirea în Bucureşti am fost duşi la locuinţele ce erau destinate ca fiind noile 
apartamente ale personalului Palatului Regal. Am fost puşi într-o singură cameră, ni s-au dat 
scaune să şedem şi ni s-a permis să ne cumpărăm mâncare. 

Eram epuizat, aşa că m-am lungit pe podea. Am fost chestionaţi pe rând de un grup 
de legionari. Cel care conducea ancheta mi-a spus că, dacă voi zice o singură minciună, mă 
va duce acasă, îmi va scoate copiii afară şi-i va împuşca în faţa ochilor mei, iar după aceea 
mă va împuşca şi pe mine. În tot timpul chestionării revolverele au fost ţinute la vedere. Un 
tratament destul de sever mi-a fost aplicat în timpul cât mi-au fost puse întrebările. 

În cele din urmă, în momentul înserării am fost separaţi de domnul Parsons şi de 
domnul Ioviţoiu, care erau liberi şi duşi într-o maşină ce ne aştepta, fiind apoi transportaţi 
la sediul Siguranţei de pe bulevardul Pache. O remarcă făcută de unul din oamenii care ne 
însoţeau către tovarăşii săi a fost: „Dacă nu aveţi suficientă muniţie, vă pot da eu ceva”. 
Ajungând la Siguranţă, am fost percheziţionaţi şi ne-au fost luate toate lucrurile. Am fost 
duşi pe scări şi puşi în camere separate. 

Puţin mai târziu am fost introdus în cabinetul directorului, unde era acesta (un 
bărbat cu chelie) şi un alt domn care părea a fi inspector de poliţie. Anchetatorul principal, 
prof. Grigorescu, şi un alt bărbat, care purta o cămaşă verde, şi despre care se ştia în acel 
moment că este funcţionar la Primăria din Ploieşti. Mi-au cerut să relatez tot ce ştiu, iar la 
final mi s-a spus că trebuie să fac o declaraţie. Întrucât nu puteam scrie, a fost adus un 
comisar pentru a scrie şi acesta mi-a redactat declaraţia. Era cam 3.30 dimineaţa în data de 
26 când am terminat. 

Am protestat în mai multe rânduri că necesit îngrijiri medicale şi că trebuie să fiu 
tratat corespunzător, dar nu mi s-a dat nicio atenţie. Am fost aruncat într-o celulă care avea 
doar nişte rafturi fixate în perete, destul de largă, dar cu un miros oribil. Am cerut 
sergentului de jandarmi, dacă poate, să-mi aducă o cărămidă ca s-o folosesc ca pernă, dar 
răspunsul a fost că nu are nicio cărămidă. 

În seara zilei de 26 septembrie, eu, împreună cu domnul Treacy am fost chestionaţi 
de comisarul Smărăndoiu, când ni s-a spus să coborâm scările. La intrarea în sala de 
recepţie l-am văzut pe domnul Mayers, consulul nostru, şi pe domnul Inglessis. Mi-a 
adresat câteva cuvinte, dar mi-a arătat o bucată de hârtie pe care erau scrise câteva întrebări 
pe care, a spus el, ministrul vrea să le pună. În acel moment am fost separaţi şi nu l-am mai 



Sorin Arhire 

350 

văzut pe domnul Mayers din nou până noaptea, când a venit să ne vadă la Tribunalul 
Militar. 

În dimineaţa zilei de 28 septembrie, în celula mea s-a prezentat un domn ca fiind 
colonelul Ricşanu, pentru a da instrucţiuni ca să fiu tratat civilizat şi ca să se facă totul 
pentru a mă simţi bine. I-a spus doctorului să mă vadă de trei ori pe zi. I-am cerut să-mi 
dea o cameră la etaj, la care mi-a răspuns că se va aranja. Am fost scos din celulă, dus la 
etaj, dându-mi-se o canapea pe care să dorm. Tot acum am primit o pernă de la doamna 
Brazier, două cămăşi şi o pătură. Dar canapeaua avea păduchi, aşa că a urmat o nouă 
noapte fără somn. În dimineaţa zilei de luni, colonelul a venit din nou şi, la plângerea în 
legătură cu starea canapelei, a ordonat să se cumpere alta imediat. 

Marţi, 1 octombrie, în primele ore ale amiezii ni s-a spus că vom pleca de la 
Siguranţă şi că vom merge mai departe la Comandantul Militar, la Cotroceni. Ne-am strâns 
toate actele şi lucrurile care ni s-au dat şi am plecat cu două maşini la Tribunalul Militar. La 
sosire am fost conduşi în camera de gardă, unde am fost întâmpinaţi de caporalul gărzii, 
care ne-a cerut să-i lăsăm tot ce aveam asupra noastră, ceea ce am şi făcut. În timpul acesta 
a intrat un domn îmbrăcat în civil ce s-a recomandat ca fiind ministrul Justiţiei. S-a adresat 
caporalului gărzii, întrebându-l unde este căpitanul, la care i s-a explicat că acesta nu va veni 
până târziu. Ministrul a trimis vorbă că trebuie să vină imediat căpitanul. În momentul acela 
un ofiţer cu gradul de maior a intrat în cameră. Mai târziu ne-am dat seama că este doctor. 
Ne-a cerut să-i arătăm rănile, iar noi ne-am conformat. După o perioadă scurtă de timp a 
sosit colonelul tribunalului, însoţit de căpitan, care discuta cu ministrul Justiţiei (Mihai A. 
Antonescu). Am putut înţelege că ministrul i-a spus colonelului că în acea zi generalul 
Antonescu dăduse un decret prin care transferase toată autoritatea Tribunalului Militar la 
Ministerul de Justiţie. Ministrul de Justiţie a luat dosarul ce conţinea declaraţiile noastre şi a 
început să mă întrebe despre mai multe puncte ale declaraţiei. I-am descris tratamentul pe 
care l-am primit din mâinile legionarilor, putându-se observa foarte bine starea în care se 
afla domnul Treacy. M-a întrebat cu ce misiune politică am venit în ţară, la care i-am 
răspuns că nu am nicio misiune. I-am spus că sunt din ţară din 1925, lucrând ca o persoană 
cinstită. 

La citirea declaraţiei a dat impresia că am căutat să-l induc în eroare în legătură cu 
aspectul politic al prezenţei mele în ţară. Este posibil să fi înţeles greşit primele lui cuvinte, 
dar intenţia mea a fost să arăt că nu am venit cu nicio misiune politică, lucru care este 
adevărat. Pe urmă ni s-a adresat tuturor şi ne-a spus că fusese trimis de generalul Antonescu 
pentru a investiga cazul nostru şi că vrea să ne ceară scuze în numele guvernului român 
pentru tratamentul inuman ce ne-a fost aplicat. În acelaşi timp a afirmat că trebuie să se 
realizeze o cercetare juridică şi că legea trebuie să triumfe. Apoi a ieşit din corpul de gardă. 
La scurt timp după aceea a intrat un locotenent ce ne-a întrebat dacă ne menţinem 
declaraţiile sau nu, sau ne asumăm consecinţele schimbării declaraţiei. Răspunsul meu la 
această întrebare a fost că declaraţia mea este adevărată, dar a fost scrisă sub ameninţarea cu 
moartea. 

În aceeaşi seară, mai târziu, am fost duşi într-o cameră la etaj pentru a aştepta, iar 
după un anumit timp a apărut domnul Mayers, însoţit de doi membri ai personalului de la 
consulat, de ministrul Justiţiei şi de către colonel. Acesta din urmă mi-a cerut să declar dacă 
am fost maltrataţi din momentul ajungerii la autorităţile statului. Cu toţii am fost de acord 
că am fost trataţi în mod civilizat, din momentul ajungerii sub jurisdicţia autorităţilor 
competente. Colonelul a luat o declaraţie de la mine (prim-procură, care era o declaraţie 
comprimată a celei făcută anterior la Siguranţă). 

De la acea dată şi până în momentul eliberării am fost chestionat în multe rânduri de 
căpitanul Râşnoveanu. În cadrul unei asemenea chestionări am fost înfăţişaţi Curţii de 
Judecată, confirmându-se cererea de reţinere sub arest a noastră. Judecătorul, în adresa sa 
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către tribunal, l-a indicat pe cel care făcuse o declaraţie, denunţându-ne la Siguranţă. Acest 
om trebuie să fi fost Gheorghiţă Zafinescu. Până la momentul eliberării noastre de la 
Tribunalul Militar (eu şi domnul Treacy) am fost informaţi de către colonel că vom fi 
judecaţi şi probabil condamnaţi la o anumită pedeapsă. În timpul petrecut la Tribunalul 
Militar am fost trataţi cu multă consideraţie şi înţelegere de către tot personalul. În timpul 
perioadei petrecute la Tribunalul Militar, medicul militar ne-a vizitat cu regularitate şi ne-a 
dat maximul de asistenţă medicală posibilă. 

 
Am onoarea să fiu, 

Sir, 
 Supusul dumneavoastră slujitor, 

 Jock Anderson 
 
 
Anexa IV 
 
Declaraţia lui Alexander Miller, prin care relatează experienţele sale trăite în România, 
adresată ministrului plenipotenţiar al Marii Britanii de la Bucureşti. 
 
No. 22 (5/3)40 
HIS Majesty’s Consul-General at Istanbul presents his compliments to His Majesty’s 
Ambassador at Ankara, and has the honour to transmit to him the under-mentioned 
documents. 

British Consulate- 
General  
Istanbul 

22nd November, 1940 

Reference to previous correspondence: 
Description of Enclosure. 

Name and Date. Subject 
Despatch to: 
Sir R. H. Hoare, K. C. M. G.,  
etc., etc., etc., 
Bucharest 
of the 21st November, 1940 with 
enclosures. 

Mr. Alexander Miller. 
His experiences in Roumania. 

 
A. MILLER  
H. B. M.’s Consul-General, 
ISTANBUL. 

PERA PALAS HOTEL. 
ISTANBUL. 

4th November, 1940 
 
Sir, 

In response to your request, I have the honour to submit three copies of a note 
which I have written regarding the happenings which recently befell me in Roumania. I 
have written this report in some detail, because it seemed to me that only in this way could 
I depict the situation accurately in all its aspects. 

My report has also been written with the utmost frankness and without reserve, in 
order that it may be of the maximum value for official purposes. This leads me to request 
that no public use should be made of it without careful editing, as there are portions which 
would go far to endanger the situations - and perhaps even the lives - of certain people in 
Roumania who were of assistance to me. For the same reason, if it is considered desirable 
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that a copy should be sent to H. M.’s Minister at Bucharest, I trust that steps will be taken 
to ensure that at no time should it fall into the wrong hands. 

 
I have the honour to be, Sir, 

Your obedient Servant, 
Alex. Miller 

 
For a full understanding of my situation in the events which I relate, it is necessary 

to remember that the arrests of the other Englishmen in the preceding week had been 
much talked of, and that all sorts of rumours had been in circulation for several days. It was 
generally reported that they were arrested by Legionaries because of their participation in 
acts of sabotage against shipments of oil products to Germany. It was also stated that they 
had been compelled by torture to make certain confessions of guilt. No one knew how far 
these stories had any foundation, but they were being retailed with a good deal of detail on 
all sides. 

I should also add that my position as one of the leading officials of Astra Romana, 
the largest oil company in Roumania, probably marked me out for a greater measure of 
suspicion than was perhaps justified by facts. Although no one could be sure where the 
next blow would fall, I personally thought that the danger was confined to those working 
within the oil zone, especially at Ploiesti. 

Although my place of occupation and residence was Bucharest, it was no secret that 
during the summer months I spent most of my evenings and also slept - at the Sports Club 
of Astra Romana at Snagov, some 25 miles from Bucharest, where I had a room. Even 
during September, when the Club was closed to visitors, I continued go there several times 
during the week. 

Tuesday, 1st October. 
On the night of 1st October, the only other persons in the Club were the caterer 

(Radulescu) with his wife and two daughters, and we were joined after dinner by the 
Administrator (Dollischek) and his wife, all of these lived permanently on the Club 
premises. On this particular evening I stayed up somewhat later than usual. 

It must have been nearly 11 o’clock when the Administrator was summoned by 
telephone to go to the Rest House, because 4 men had called to see him. About 15 minutes 
later a second call came asking me to go across. (Although the first announcement was in 
itself sufficient to arouse my suspicions, and would have given me time to clear out, albeit 
with some difficulty as I had no car available, I made no attempt to do so. Why I cannot 
explain, I suppose I had a feeling of fatalism that this was something that could not be 
evaded and had to be gone through.) 

When I got to the Rest House - about 100 yards from the Restaurant - I found the 
4 men standing in a close group just inside the porch, with Dollischek beyond them. (2 of 
them have subsequently been identified as Enachescu and Carciumaru). Enachescu was the 
spokesman, and said that they wished me to go to the police to give certain information. I 
asked for his authority, and he produced a paper which seemed to indicate that he was in 
the service of the Police. At any rate, criticism was by then useless, as was surrounded by 
the crowd and hustled out. 

Instead of leaving the Club by the main entrance, I was taken by a wicket-gate in the 
fence behind the Rest House, leading to the neighbouring maize field, proving that the lay-
out of the Club had been carefully studied beforehand in daylight. At the end of the field, 
just off the roadway, an unlighted car was hidden, and I was put into it - an open two-
seater car, with only an open box in the back where I had to crouch alongside Carciumaru. 
When we reached the main road I was not altogether surprised to find that we turned 
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towards Ploiesti and not Bucharest. At the control barrier outside Ploiesti the car was 
stopped but was allowed to proceed when someone explained that they were regional (it 
may have been Legionary) police, my papers were not even asked for. 

In Ploiesti we turned down a side street running parallel to the main boulevard and 
stopped outside a private house. I was kept outside until another larger car appeared - 
which I subsequently learnt was Treacy’s. I was put into this car along with Enachescu, 
Carciumaru and a young man called Toma, as well as the chauffeur. In the centre of 
Ploiesti we turned off on the road leading to Boldesti. On and on we went up to and 
through Valeni, which was the last place I was able to recognise. Beyond Valeni we turned 
off to the left, stopped at a wayside station for benzine, and on again until we entered a 
village, where the chauffeur was told to dim his lights. After a while we stopped, and all the 
car lights were extinguished. Enachescu got out and disappeared into the darkness, and a 
little later I saw lights flickering in what seemed to be a house. He returned and I was led 
into this house, which I found to be furnished but unoccupied. By this time it was after 2 
a.m. 

It was not clear to me whether the leader of the gang was Carciumaru or Enachescu 
- it seemed to be the former, although it was the latter who dealt mostly with me. 
Carciumaru busied himself with the study of what seemed to be a list of names, while 
Enachescu searched me and removed all my papers. 

Enachescu then proceeded to tell me that the game was up because they had been 
told all about me by Radulescu; this I was convinced was untrue. If I made a clean breast of 
my doings they would free me without handing me over to the police. Otherwise - well, 
they had their own means of making me see reason! It became clear that they connected 
me with those who had been arrested at Ploiesti in the previous week, and no notice was 
taken of my protestations that I had no knowledge whatsoever of those persons or of their 
doings, they seemed to know nothing more about me. 

Beyond the display of a hefty truncheon, nothing more was done that night, as 
apparently Enachescu and Carciumaru had to hurry back to Ploiesti. From what I 
subsequently learnt, I gathered that they wished to fake an alibi, by pretending to have slept 
at Ploiesti, thus making the official police think that they had nothing to do with my 
disappearance. I was left in charge of Toma, armed with a revolver, who lay on one bed 
while I lay on the one alongside. He was a ruffianly-looking fellow of about 22. 

Wednesday, 2nd October. 
When morning came, I got up and I had look round. The house was indeed empty, 

except for the two of us. It was a good-sized house, well built, a good deal above peasant 
standard. I found later that it was Enachescu’s house, and that he was somehow related to 
the village priest. There was no food of any sort in the house, and my guard and I lived on 
nuts which we were able to pick up, until a neighbour spotted us and, on learning our 
plight, sent us bread and milk. 

Enachescu was expected back at 10 a.m., but the hours went past, and my guard 
began to worry. I eventually persuaded him he should try to telephone to Ploiesti from the 
station, to which he agreed in the afternoon. This meant walking the whole length of the 
village - at least a kilometer, I imagine - which I found to be Teişani, and from which I saw 
little chance of escape. The reply from Ploiesti was to the effect that we should wait. 

About 6 p.m. Enachescu returned with two fresh youngsters to relieve Toma, and 
immediately proceeded to cross-question me. By this time I had realised that my only 
chance of getting out of their hands, at least into the hands of the police, was to make a 
statement of some sort, with the hope that in the circumstances it could afterwards be 
disclaimed completely as having been extracted under duress. I was at a drawback in 
knowing nothing of my supposed accomplices or their doings except what had been 
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rumoured, but Enachescu supplied me with many hints regarding the role which I was 
supposed to have played in the Ploiesti case, and I felt it advisable to live up to his 
expectations on that score. Had I truthfully disclaimed all knowledge of it, I was faced with 
the certainty of torture, which might have led to the disclosure of other facts of which they 
had no knowledge. I therefore acted on the assumption that no “disclosure” of mine could 
worsen the situation of those who had already been arrested, I hoped that my admissions 
would be so lacking in foundation as to permit their subsequent refutal, and I could thus 
avoid implicating other persons who were under no suspicion. 

I first tried to foist off on them a story of a “plan” for the destruction of the 
refineries, in which I “involved” quite a number of people who had already left the 
country. (Needless to say, this story was also a connection as far as I was concerned.) 
Although the story appealed to them as further proof of the perfidy of previous 
Roumanian Governments, they obviously suspected it for the reason that it implicated only 
absentees. I was then compelled to “confess” that I had been the intermediary for passing 
on to the Treacy and company various articles for their sabotage in Ploiesti. Although the 
main lines of the scheme were hinted at by Enachescu, supplemented by the rumours I had 
heard, I had to rely largely on my imagination as to the nature of the articles in question 
and as to their purpose. Physical pressure on this occasion was slight, as I pretended to 
succumb out of sheer fright, and this seemed to go down. At any rate, we finished about 
midnight because Enachescu wanted to leave by the early morning train for Ploiesti. 

After insistence on an admission that I had deposited certain secret papers with 
Radulescu at Snagov, I was asked to write a letter to Radulescu asking him to hand them 
out to the bearer. The letter dictated to me said that I was in no danger, but that I had 
retired to stay with an acquaintance at a place which I could not divulge. Although it was 
obvious that this would call my bluff, I let the letter go in the hope that it would help to 
disclose my whereabouts, it would be obvious to the recipient that it had not been written 
voluntarily. 

Tuesday, 3rd October. 
I subsequently learnt how the bearers of the letter appeared at Snagov and were 

bluffed into disclosing their identity to Mr. Berthoud - Commercial Secretary of the British 
Legation, who had gone to Snagov to investigate the mystery of my disappearance - after 
an exciting car chase in which he overtook the others in their car on the Bucharest road 
and compelled them to stop. In the end, it was found that the only paper I had left with 
Radulescu was my will! 

All that day I was in the charge of another two young Legionaries, but I was not in a 
state to do anything more than lie and await the storm which was bound to break in the 
evening. I could not bring myself to eat, sleep was impossible, and the mental strain was 
almost unbearable. 

Late that night the whole party returned by car - between 10 and 11 o’clock, and the 
“fun” began. I was cross-questioned by Enachescu in great detail on the vague statements I 
had previously made regarding my complicity with those arrested at Ploiesti. The procedure 
was for a question - or rather a suggestion - to be put to me, for me to deny all knowledge 
of it, followed by a beating in one for, or another, which compelled me to “confess” my 
statements were written down by Enachescu. I was knocked on the head frequently with a 
revolver butt; beaten on the body, hands and feet with sticks and straps, bound and then 
thrown against the wall in the corner, trussed with my head between my knees and beaten 
in that position, and all the while my guard of the previous day took delight in getting at me 
wherever he could with his mountain boots. Enachescu was the leader throughout, but 
there were always several present - including one whom I subsequently learnt to be 
Ghembeşeanu, a police official. The whole crowd took a sadistic joy in the beating, and 
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seemed pleased at the confession which they extracted. All the time Enachescu kept giving 
instructions to his gang regarding other imaginary captives - to shoot those who refused to 
talk and to throw their bodies in a lake, Col. Macnab was amongst those treated in this 
fashion! To give colour to these stories, shots were fired outside from time t 

o time. I was threatened with the same fate, and I got to a stage where I was ready 
to let them shoot me and put and end to my misery, had I not realised that it was only a 
bluff and would not have eased my position in any way. 

In the middle of all this, I was taken - with my arms trussed behind me - into 
another room, where I found Mr. Percy Clark with Carciumaru. We asked if we recognised 
each other, he was asked where he had last met me, while my years were held: I was then 
asked the same question. I doubt whether our answer corresponded, because we had hardly 
known each other, and our previous meeting had been a very casual one. After this 
confrontation I was asked whether I knew that Clark was the head of the British Secret 
Service in Roumania, and I was beaten until I agreed. In view of what I learn had happened 
subsequently I deeply regret that I gave way on this point, but at the time I could no resist 
further and the statement seemed too fantastic to be given any credence. 

Apart from those whom I knew to be already in arrest, the only other person 
implicated by my confession was Mr. Watts of the British Legation. He seemed to be very 
well-known to the inquisitors, and it was impossible for me to avoid bringing him into my 
story. 

After they had extracted all that seemed to be wanted, I was made to write it all 
down in a second declaration - and in which I was asked to add that I had been under no 
duress! 

My declaration contained the following statements: 
a) I had received from Watts and passed on to Treacy at Snagov, at fortnightly 

intervals, 4 boxes containing 30 ampoules each. One of these was to be dropped into a 
tanker of benzine, when the gelatine casing dissolved, the contents dispersing in the 
benzine and causing it to explode in aeroplane engines; 

b) I had also passed on in same way some 10 half-litre bottles containing a mixture 
of benzine and vitriol, which I said were for damaging the axles of tankers; 

c) I had received from Grant certain papers containing instructions regarding the 
use of the foregoing and about the introduction of sand into the axle-boxes of tankers; I 
had burnt these papers when I heard of the arrival of 4 men at Snagov on Tuesday night. 

I am still unaware whether any of these things bore any resemblance to anything 
which may have existed in fact, but they seemed to answer to what was in the mind of 
Enachescu. 

Friday, 4th October. 
About 3 a.m. on Friday we left by car for Ploiesti - including Clark - where we were 

taken to the Green House. Those of the gang who were tired went to sleep, and I was 
again cross-examined by a fresh crowd. By this time I was beginning to contradict myself, 
and only the arrival of daylight - and the pre-arranged hour of departure - saved me from 
renewal of the beating. 

At 6.30 a.m. I left by car for Bucharest, with Carciumaru and another - 
Ghembaşianu, I think. (Clark was left behind in Ploiesti). After a delay of a puncture, when 
the chauffeur had to awake my sleeping escort (1), we reached the office of the police - the 
Sigurantza - at about 8 o’clock. My feelings can be imagined when my eyes caught sight of 
the placards of that day’s newspapers - Death Punishment for Sabotage! By luck a passing 
Astra employee recognised me and immediately passed on the news of my arrival to the 
proper quarters. 
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It was a little while before I could be handed over to the Officer on duty. Before the 
formalities had been completed, Mr. Le Rougetel and Mr. Berthoud managed to find their 
way to the reception office, but I was hustled out before they could talk to me. 

I was put into a small upstairs room, with nothing but a narrow iron bed, but my 
feeling of relief at being “safe” in the hands of the police was so great as almost to 
outweigh any other discomfort. Also shortly after my arrival I received a packet of food 
and other evidences of the existence of friends in the background. 

Towards evening I was summoned to the police official who was to handle my case 
- Smarandoiu by name. He had my declarations, as well as the notes of the cross-
examination, in front of him, and enquired whether they were true. I explained how the 
declarations had been extracted, told him that they were completely false, and asked for his 
assurance that I could now speak without fear, which he gave. He then began to question 
me on my relations with Treacy, Grant, etc., and to all his questions I had to reply that I 
knew nothing. He then seemed to think that I intended to trade on his assurance of safety, 
because he threatened that, if I refused to talk, he would hand me back to the Legionaries, 
as they had apparently been more successful. This was just the last straw, to which I 
answered that I had nothing to add to the declarations, by which I stood. When he again 
questioned me, I repeated all that I had written, to his apparent consternation, because he 
passed a note to his colleague with an expression of amazement. The next thing I knew was 
the presence of a doctor, who had apparently been summoned. The doctor left my bruises 
to heal by the passing of time, but wrote a prescription to put my nerves in order, and 
before long I felt much better. Smarandoiu then talked of other matters, apparently to put 
me at my ease, and I then gathered that he was worried by the problem how to throw over 
the case which the Legionaries had been at such pains to establish, as he was afraid of their 
revenging themselves on him. He then admitted that my stories were too ridiculous to be 
true and in no way corresponded with what he knew (as he said) of the other prisoners. 

He proceeded to question me as to my activity with Astra, and asked in particular 
whether I had been an “informer.” I explained what my position was, and said that in a 
sense I had kept my chief in London (Mr. Kessler) “informed” of happenings in 
Roumania, but only in relation to the interests of the Royal Dutch/Shell Group. 

I should perhaps here explain that, from the end of July when a Commissar was 
first appointed to Astra Romana, I had been the channel for letters and telegrams to and 
from Mr. Kessler on matters in which it was considered impolitic to involve Astra Romana 
officially. All these communications had been in my own name, and many of them of a 
more confidential nature had been sent through the British Legation. 

Smarandoiu seemed disinclined to believe that communication with London was 
possible through normal channels, but I was able to assure him - and offered to produce 
proof - that letters could reach London quickly through Lisbon. (I felt it desirable to avoid 
reference to letters being sent through the Legation. and I was also anxious not to implicate 
the General Manager of Astra Romana Mr. Gartner, who - as a Roumanian - was in a more 
delicate position than myself.) 

In reply to a question, I admitted that I had a file of copies of letters sent by me to 
London, because I did not know what might be found in my office, and it would have 
seemed untenable to deny the existence of copies when subsequent investigations might 
show frequent references to earlier letters. 

After some time on these lines, the discussions came to an end, and Smarandoiu 
went out of his way to see that I was made comfortable for the night. 

Saturday, 5th October. 
Early next morning Smarandoiu called me and said that he wished to examine my 

office, which caused me some anxiety as to what he might - or might not - find there. 
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During the night I had realised that some copies of correspondence would implicate others 
beside myself, whereas the absence (probably) of papers would also be difficult to explain 
away. 

When we reached the office, Smarandoiu called for a leading Legionary employee to 
take part in the investigation, so that he would be covered. His first request was for the file 
of letters copies to which I had referred. It was no longer there, but after a search I was 
able to produce something which answered to the description - a collection of translations 
of various Astra letters to Ministries of which I had in fact sent copies to London. This was 
accepted without question. Smarandoiu then searched through the rest of my papers and 
set aside for later examination a good many which at first sight seemed to be incriminating. 
He made no comment on the fact that a lock had obviously been forced open. Also, 
although he found an envelope containing some money, as well as some notes regarding 
expenditure, he put it back casually and dealt at length with other less dangerous subjects. 
From this moment it was obvious that, for reasons unknown to me, he had no desire to 
make the position more difficult than it need be. An examination regarding the expenditure 
would not have been very dangerous, but it would have involved explanations which I was 
glad that I need not give. Moreover, the incident gave me a valuable hint as to my line of 
action in subsequent discussions. 

In the afternoon Smarandoiu carefully examined my diary, in which I had somewhat 
conscientiously noted details of all my expenditure on telegrams to London. When these 
entries were explained, he sent a request to the Telegraph Office for copies of those in the 
preceding two weeks; he made no attempt to check whether the numbers were 
consecutive, which might have revealed that some had been sent by another route. 

Until these copies were available, the rest of Saturday afternoon and Sunday 
morning was spent in my explaining the various papers that had been taken from the 
office, and in my informing him in more detail of my position with Astra Romana and of 
my relations with Mr. Kessler. I explained that I had been sent by Mr. Kessler to Roumania 
as his personal representative, and that it was my duty to keep him informed of all matters 
which might affect the Group’s interests - for instance, the German claim, as occupants in 
Holland, to be the shareholders in Astra Romana. I explained that all this was done on my 
own personal responsibility as an employee of the Group, quite outside my activity as a 
member of Astra’s staff. 

Sunday, 6th October. 
To account for my relations with the British Legation, in particular with Mr. 

Berthoud, I explained how it was necessary for Astra Romana, as a British company, to 
obtain official British approval of their sales to Germany, further, in view of what might 
later come to light, I said that it had sometime been necessary to send wires through the 
Legation on that subject, but this did not appear at any time in writing. 

After the telegrams had been received and translated, we spent the afternoon of 
Sunday explaining them. The majority of them were quite innocuous, and Smarandoiu was 
ready to accept general interpretations of their contents. He even let himself be persuaded 
to pass over one message which was clearly in a conventional code, and which asked 
London to give instructions for the withdrawal of a British employee - somewhat 
suspicious on the face of it. 

When we had finished, he asked me to write a fresh declaration of which he 
suggested the outline. This described my position with Astra, my relations with Mr. 
Kessler, and what my activity had been. It then gave the lie to the previous declarations, 
explaining how they had been extorted, and gave a specific denial of all the various points 
with which they dealt. 
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Monday, 7th October. 
On Monday, Smarandoiu was apparently occupied in making a report to his 

superiors, and I was not called upon all day. At 11 o’clock that night I was called to the 
Director-General, Mr. Ghika - a Legionary recently appointed to the post. He commenced 
the interview with profuse enquiries whether I was being treated satisfactorily to which I 
replied that except for my bruises I was as well looked after as I could expect. He then 
enquired in some detail regarding the shareholders of Astra Romana - enquiries of such an 
elementary nature, and on points of such general knowledge, that I am convinced they 
were intended only as an excuse for calling me into his presence. When the interview was 
over, he again carefully instructed the officer on duty that I was to have everything that I 
wanted - except my liberty! (I can only surmise that the energetic interventions of H. M.’s 
Minister had led him to make amends to some extend in this indirect manner). 

Here I should mention that, although no British official was permitted to see me at 
any time, I was able to see a personal Roumanian friend on various occasions, and I was 
allowed to receive food, clothing and reading matter from outside the prison. I certainly 
could not complain of the treatment I received after I got out of the hands of the 
Legionaries. 

Tuesday, 8th October. 
On Tuesday, in the midday interval, Enachescu suddenly appeared in view, and 

caused me a few uneasy minutes. A little later I was summoned by Smarandoiu and 
confronted with Enachescu, who enquired regarding the declarations I had made to him. 
Nothing was left to me but to disclose my bluff and to deny them completely. Smarandoiu 
tried to convince Enachescu that his methods had been wrong, and that he (Smarandoiu) 
had been able to get the whole truth from me - he did not say what the truth was. 
Enachescu divulged that he had been warned by the Director-General to use milder 
methods in future, and I surmise that this was the reason for his visit. (Incidentally, he said 
that someone had suggested the advantages of castor oil.) Enachescu seemed to take his 
defeat in good part, and gave no outward sign of animosity when we parted. He even 
promised to return my gold watch and chain which had gone “astray”, I have not yet heard 
anything more of it. 

Wednesday, 9th October. 
On Wednesday, Ghembeşianu also appeared at the Sigurantza, but I was not 

confronted with him, nor can I do more than surmise that he was also summoned for a 
reprimand. 

Later in the evening I was suddenly told that I was being handed over to the 
Military Court, and I was transported by car to the barracks where that Court operates. 
After the necessary formalities of handing-over has been completed, I was given 
accommodation in an office room on the second floor - far away from the other British 
prisoners - and a bed was provided. I have no knowledge of the contents of the police 
report which presumably accompanied me and all the papers concerning my case. 

Thursday, 10th October. 
On Friday, I was again cross-examined by a Colonel-Magistrate, who asked for 

explanations regarding several telegrams of which he could not understand the translations 
- and which were largely unintelligible because of their removal from their context. He later 
asked me to write out an explanation of each of them - and in which I was able to skate 
lightly over some rather thin ice. 

Saturday, 12th October. 
Late on Saturday evening I was called by the Procurator-General, a Colonel-

Magistrate, who informed me that he had carefully studied the whole dossier and that he 
could find no offence of which I was guilty. I would therefore be freed immediately. On 
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my remark that the whole matter must be due to some mistake, he commented: “These 
mistakes will happen.” 

Monday, 14th October. 
Fearing possible reprisals by the Legionaries if my release became known, I left 

Roumania unobtrusively at the first opportunity on Monday afternoon. 
Unpleasant and painful as the whole business was, I hope - and feel - that it may 

have served a useful purpose. The circumstances surrounding my “arrest” and subsequent 
treatment were such as to put not only the Legionaries but also the State authorities entirely 
in the wrong. I cannot be certain that the readiness of Smarandoiu to shut his eyes to 
possible complications - which in no case were criminal or related to sabotage - was 
inspired from above, but there is much that point in that direction. 

I think it will be clear from my account that the Legionaries who arrested me were 
nothing more than irresponsible and ignorant hooligans who thought themselves very 
clever as detectives. This was fortunate for me, as I was able to palm of on them a story 
which they swallowed whole but which was on the mere face of it so ridiculous that it was 
at once put aside by the police. 

It is still a mystery to me why I was picked on as being connected with the Ploiesti 
case. It is true that my position with Astra Romana gave me some prominence in 
Roumania, and there were doubtless many people in Bucharest who suspected me of 
activities other than my normal duties. Had the inspiration come from someone with even 
the faintest knowledge of my activities or even of my movements, however, the inquisition 
would certainly have taken quite a different line. If the visit of the Legionaries had taken 
place 24 hours earlier, I could have been caught red-handed with an incriminating 
document. As it was, I was suspected of nothing but complicity with those from Ploiesti, 
none of whom I even knew. 

I can only surmise that the Legionaries were not satisfied with the case they had 
established against the others and thought that a corroboratory statement by someone else, 
even if unsupported by any other proofs, would be sufficiently damning and enquiries by 
them in Ploiesti may have elicited my name and nothing more. 

During my captivity in the hands of the Legionaries I was able to form certain 
general impressions of them which are probably representative of the general mass of the 
movement. They seemed sincere in their mission to clean up the administration of the 
country, and were especially violent against those who had been responsible for the 
suppression of their movement. All those I met had been in prison, some had suffered 
tortures worse than anything they themselves administered, and they told me that 8,000 of 
their people had been killed. They were convinced that it was the British who had financed 
the Roumanians to suppress the Iron Guard, and they considered it more than significant 
that their leader Codreanu had been murdered just when King Carol returned from his visit 
to England. They were convinced that the defeat of England was inevitable, and I was 
repeatedly vilified for taking part in sabotage which might have brought their country into 
difficulties with Germany. 

The Police and military officials with whom I came into contact seemed to have 
little sympathy with the Legionary movement, although they dared not express this openly. 
From the moment I came into the hands of the police I was treated with the utmost 
consideration, and my transfer to the Military Court was probably done for the reason that 
the police - whose head is a Legionary - did not wish to assume the onus of dismissing the 
case. 

Probably the greatest influence in determining the attitude of the authorities was the 
very strong pressure which was exerted by Sir Reginald Hoare, and I wish to take this 
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opportunity of expressing my great gratitude to him and to all others who assisted me in 
any way. 

 
Alex. Miller 

Istanbul, 2nd November, 1940 
 

[ANRDANIC, fond Microfilme Anglia, r. 309, c. 217-227] 
 
 
TRADUCERE 
 

 Hotel Pera Palas  
 Istanbul 

4 noiembrie 1940 
 
Consulului General al Majestăţii Sale Britanice, Istanbul  
Sir, 

Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră, am onoarea să vă supun spre examinare 
trei copii ale unei relatări, pe care am scris-o în legătură cu întâmplările prin care am trecut 
în România. Am scris în detaliu acest raport, deoarece mi s-a părut că doar în felul acesta 
puteam descrie situaţia cu acurateţe, în toate aspectele sale. 

De asemenea, raportul meu a fost redactat cu cea mai mare sinceritate şi fără nicio 
rezervă, pentru ca să poată fi folosit cu maximă valoare în scopuri oficiale. Acest lucru mă 
face să cer ca să nu fie utilizat în scopuri publice, decât după o editare atentă, deoarece sunt 
fragmente care ar putea primejdui situaţiile - şi posibil chiar şi vieţile - unor anumiţi oameni 
din România, care m-au ajutat. Pentru aceleaşi motive, dacă consideraţi că o copie ar trebui 
să fie trimisă la ministrul Majestăţii Sale, la Bucureşti, am încrederea că acest lucru se va 
face cu asigurarea că niciodată n-o să cadă în mâinile cui nu trebuie. 
 

Am onoarea de a fi  
supusul dumneavoastră servitor, 

Alex Miller 
 

Pentru o înţelegere deplină a evenimentelor pe care le relatez, este necesar să-mi 
reamintesc că arestarea celorlalţi englezi în săptămâna precedentă a fost mult discutată şi că 
au circulat pentru mai multe zile tot felul de zvonuri. În general, s-a lansat ideea că au fost 
arestaţi de către legionari, datorită participării lor în acte de sabotaj împotriva 
transporturilor de produse petroliere către Germania. Au fost de asemenea făcute afirmaţii 
că, legionarii au fost siliţi să tortureze, pentru a obţine recunoaşterea vinovăţiei. Nimeni nu 
ştia cât de mult adevăr era în aceste poveşti, dar ele au fost răspândite în detaliu în toate 
părţile. 

Aş adăuga că poziţia mea ca una dintre oficialităţile importante ale Astrei Române, 
cea mai mare companie petrolieră din România, a contribuit la existenţa unei mai mari 
suspiciuni, decât ar fi fost probabil justificată de realitate. Cu toate că nimeni nu putea fi 
sigur de ce se va întâmpla în continuare, am gândit că pericolul este limitat la cei ce lucrează 
în zona petroliferă, în special în zona Ploieştiului. 

Chiar dacă locul meu de muncă şi rezidenţa erau la Bucureşti, nu era niciun secret că 
în timpul lunilor de vară îmi petreceam cea mai mare parte a serilor şi, de asemenea, 
dormeam la Clubul Sporturilor Astrei Române de la Snagov, cam la 25 de mile de 
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Bucureşti, unde am o cameră. Chiar şi în timpul lunii septembrie, când clubul este închis 
pentru oaspeţi, am continuat să mă duc acolo de mai multe ori pe săptămână. 

Marţi, 1 octombrie 
În noaptea de 1 octombrie, singurele alte persoane la club erau proprietarul 

(Rădulescu) cu soţia sa şi două fiice, fiind apoi acompaniaţi de administrator (Dollischek) şi 
soţia sa, toţi aceştia fiind rezidenţi permanenţi ai clubului. În această seară memorabilă am 
rămas treaz ceva mai mult decât de obicei. 

Trebuie să fi fost aproape 11, când administratorul a fost chemat prin telefon să se 
ducă la Casa de Odihnă, deoarece patru oameni voiau să-l vadă. 15 minute mai târziu 
telefonul a sunat a doua oară, cerându-mi-se să vin de îndată. Cu toate că primul telefon în 
sine a fost suficient pentru a-mi trezi suspiciunile, oferindu-mi destul timp pentru a 
dispărea, chiar dacă cu ceva dificultate, neavând o maşină la dispoziţie n-am făcut nicio 
încercare în acest sens. De ce am procedat în felul acesta? N-aş putea explica. Presupun că 
am avut un sentiment de fatalism, că este ceva care nu poate fi evitat şi că trebuie să merg 
până la capăt. 

Când am ajuns la Casa de Odihnă - la aproape 100 yarzi de restaurant - am dat de 
un grup de patru oameni, stând pe verandă, în picioare, cu Dollischek în spatele lor (doi 
dintre ei au fost mai târziu identificaţi ca fiind Enăchescu şi Cârciumaru). Enăchescu a fost 
cel care a vorbit, spunându-mi că vor să mă ducă la poliţie, pentru a da anumite informaţii. 
I-am întrebat dacă au vreo permisiune oficială în acest sens, la care acesta mi-a arătat o 
legitimaţie care părea să spună că acesta lucra la poliţie. Oricum, comentariile erau de prisos 
pentru că am fost înconjurat şi scos afară. 

În loc să ieşim din club pe la intrarea principală, am fost scos printr-o poartă ce era 
în gard, în spatele Casei de Odihnă, ce dădea spre un lan de porumb, ce se afla în 
vecinătate, dovedind astfel că amplasarea clubului fusese bine studiată înainte, în timpul 
zilei. La capătul lanului, chiar în afara carosabilului, staţiona o maşină cu luminile stinse, în 
care am fost urcat (o maşină descoperită, cu două locuri în faţă şi cu o platformă în spate, 
unde a trebuit să mă ghemuiesc alături de Cârciumaru). Când am ajuns la drumul principal, 
nu am fost deloc surprins să văd că am luat-o spre Ploieşti şi nu spre Bucureşti. Am fost 
opriţi la ieşirea din Ploieşti, la barieră, dar ni s-a permis să mergem mai departe când unul 
dintre ei a explicat că sunt de la poliţia regională (trebuie să fi fost poliţia legionară), 
necerându-mi-se să arăt actele. 

În Ploieşti am mers pe o stradă lăturalnică, paralelă cu bulevardul principal, 
oprindu-ne în faţa unei case. Am fost ţinut afară până a apărut o altă maşină mai mare, de 
care mai târziu mi-am dat seama că era a lui Treacy. Am urcat în această maşină împreună 
cu Enăchescu, Cârciumaru, cu un tânăr cu numele de Toma, precum şi cu şoferul. În 
centrul Ploieştiului am luat-o pe un drum ce ducea la Boldeşti. Am mers până la Văleni şi 
mai departe, acesta fiind ultimul loc pe care l-am putut recunoaşte. Trecând de Văleni, am 
luat-o la stânga şi am oprit pentru benzină la o staţie de pe marginea drumului, iar înainte 
de a intra într-un alt sat, şoferului i s-a spus să micşoreze lumina farurilor. Am oprit după 
un timp şi toate luminile maşinii au fost stinse. Enăchescu a coborât din maşină, a dispărut 
în întuneric, iar un pic mai târziu am văzut o lumină pâlpâind în ceea ce părea a fi o casă. 
S-a întors, şi am fost dus în această casă, care era mobilată, dar nelocuită. În acel moment 
era trecut de ora 2 dimineaţa. 

Nu-mi era foarte clar dacă şeful bandei era Cârciumaru sau Enăchescu - părea să fie 
primul, cu toate că cel de-al doilea s-a ocupat de mine în cea mai mare parte a timpului, 
Cârciumaru fiind ocupat cu studierea unei liste de nume, timp în care Enăchescu m-a 
percheziţionat şi mi-a luat toate documentele. Enăchescu a continuat apoi prin a-mi spune 
că jocul s-a terminat, deoarece Rădulescu le spusese totul despre mine, lucru de care eram 
sigur că nu era adevărat. Mi-a spus că dacă voi face o mărturisire sinceră a faptelor mele, 
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m-ar elibera fără să fiu dat pe mâna poliţiei. În caz contrar, ei bine, aveau ei propriile lor 
metode de a-mi băga minţile în cap. Devenise clar că mă asociau cu cei care fuseseră 
arestaţi săptămâna anterioară la Ploieşti şi nu au acordat nicio atenţie protestelor mele că nu 
ştiu absolut nimic despre acele persoane sau despre faptele lor, ei părând să nu ştie nimic 
mai mult despre mine. 

În afară de faptul că mi-au arătat o bâtă zdravănă, nimic nu s-a mai întâmplat în acea 
noapte, întrucât se părea că Enăchescu şi Cârciumaru au trebuit să se înapoieze imediat în 
Ploieşti. Din ceea ce mai târziu mi-am dat seama, am tras concluzia că doreau să-mi creeze 
un alibi, pretinzând că am dormit la Ploieşti, pentru ca poliţia oficială să nu facă nicio 
legătură între ei şi dispariţia mea. Am fost lăsat în grija lui Toma, înarmat cu un revolver, el 
stând lungit pe un pat, iar eu pe celălalt, ce se afla alături. Era un flăcău de vreo 22 de ani cu 
o înfăţişare de brută. 

Miercuri, 2 octombrie 
Când a venit dimineaţa m-am trezit şi am aruncat o privire în jur. Casa era 

într-adevăr goală, nefiind nimeni acolo cu excepţia mea şi a lui Toma. Era o casă mare, 
bine construită, cu mult peste standardele de la ţară. Am aflat mai târziu că este casa lui 
Enăchescu şi că este într-un fel înrudit cu preotul satului. Nu era nimic de mâncare în casă, 
paznicul meu şi cu mine hrănindu-ne cu nuci, până când un vecin şi-a dat seama de starea 
noastră vrednică de milă şi ne-a trimis pâine şi lapte. 

Enăchescu era aşteptat să se întoarcă la ora 10 dimineaţa, dar orele au trecut, iar 
paznicul meu a început să se îngrijoreze. În cele din urmă l-am convins că ar trebui să 
încerce să telefoneze la Ploieşti, de la staţie, ceea ce după-amiază a acceptat. Trebuia 
străbătut, mi-am imaginat, de-a lungul, un kilometru pe jos, întregul sat, sat de care mi-am 
dat seama că este Teiuşani, şi de unde nu prea întrezăream şanse de evadare. Răspunsul de 
la Ploieşti a fost că trebuie să aşteptăm. 

În jur de ora 6 seara s-a întors Enăchescu împreună cu doi adolescenţi odihniţi, 
pentru a-l schimba pe Toma şi, imediat, au început să mă interogheze. În acest moment îmi 
dădusem seama că singura mea şansă de a scăpa din mâinile lor şi de a ajunge măcar la 
poliţie, era să fac o declaraţie oarecare, cu speranţa că, în aceste circumstanţe, va putea fi 
după aceea negată complet, ea fiind luată prin constrângere. Dezavantajul era că nu ştiam 
nimic despre presupuşii mei complici sau despre acţiunile lor, exceptând zvonurile pe care 
le auzisem, dar Enăchescu mi-a dat multe indicii în legătură cu presupusul meu rol pe care 
chipurile l-am avut în cazul Ploieşti şi, am simţit că este oportun să fiu în concordanţă cu 
ceea ce aştepta de la mine în această problemă. Dacă aş fi respectat adevărul şi aş fi spus că 
nu ştiu nimic, sigur aş fi fost torturat, ceea ce putea duce la divulgarea unor fapte de care ei 
nu aveau cunoştinţă. De aceea am acţionat cu presupunerea că nicio mărturisire de a mea 
nu putea înrăutăţi situaţia acelora care fuseseră deja arestaţi. Am sperat de asemenea că se 
va dovedi uşor mai apoi lipsa de greutate a spuselor mele şi că astfel puteam evita 
implicarea altor persoane care nu erau suspecte încă. 

Mai întâi am încercat să le spun o versiune a unui plan de distrugere a rafinăriilor, în 
care am implicat un mare număr de persoane care deja nu mai erau în România. Cu toate că 
relatarea mea a fost interesantă pentru ei, ea fiind o nouă dovadă a perfidiei foştilor 
guvernanţi ai României, mi-au arătat în mod clar că nu cred cele spuse de mine, pentru 
motivul că sunt implicate doar persoane absente. Apoi am fost obligat să mărturisesc că am 
fost intermediar în trimiterea a diferite materiale pentru acţiunile de sabotaj din Ploieşti, 
către Treacy şi către ceilalţi asociaţi ai săi. Cu toate că principalele aspecte ale complotului 
fuseseră pomenite vag de Enăchescu, la care se adăugau zvonurile auzite de mine, a trebuit 
să mă bazez în mare parte pe imaginaţie, în legătură cu natura obiectelor de sabotaj în 
discuţie şi rolul acestora. În tot acest timp constrângerea fizică a fost slabă, întrucât am 
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pretins că mor de frică, iar acest lucru a mers. În orice caz, am terminat cam pe la miezul 
nopţii, deoarece Enăchescu voia să plece la Ploieşti cu trenul de dimineaţă. 

După ce au insistat să recunosc că am ascuns cu Rădulescu anumite documente 
secrete la Snagov, mi-au cerut să redactez o scrisoare lui Rădulescu, în care să-i cer să dea 
documentele aducătorului scrisorii. În scrisoarea ce mi-a fost dictată am spus că nu sunt în 
pericol, ci că m-am retras la o cunoştinţă într-un loc pe care nu-l pot divulga. Cu toate că 
era evident că asta mă va da de gol, am trimis scrisoarea cu speranţa că se va divulga locul 
unde mă aflam, fiind clar pentru destinatar că nu fusese scrisă de bunăvoie. 

Joi, 3 octombrie 
Mai târziu am aflat cum aducătorii scrisorii au apărut la Snagov şi că printr-o 

cacealma au fost făcuţi să-şi dezvăluie identitatea în faţa domnului Berthoud - secretarul 
comercial al Legaţiei Britanice, care se dusese la Snagov pentru a investiga misterul 
dispariţiei mele - după o cursă spectaculoasă de maşini când îi depăşise pe ceilalţi pe drumul 
Bucureştiului şi îi făcuse să oprească. La sfârşit, s-a dovedit că singurul document pe care îl 
lăsasem la Rădulescu era testamentul meu. 

Toată ziua respectivă am fost lăsat în custodia altor doi tineri legionari, dar nu am 
fost în stare să fac nimic altceva decât să stau lungit şi să aştept furtuna care fusese pregătită 
să izbucnească seara. N-am putut să mănânc, să dorm a fost imposibil, iar tensiunea psihică 
a fost aproape de nesuportat. 

Târziu în acea noapte, între 10 şi 11, întregul grup s-a întors cu maşina şi a început 
„distracţia”. Am fost chestionat în detaliu de către Enăchescu în legătură cu declaraţiile vagi 
pe care le făcusem mai înainte, referitoare la complicitatea mea cu cei arestaţi la Ploieşti. 
Procedura a constat în formularea unei întrebări - sau mai degrabă a unei sugestii, iar din 
partea mea negarea completă, urmată de o bătaie, ceea ce m-a silit să „mărturisesc”, 
Enăchescu consemnând spusele mele. Am fost lovit de mai multe ori în cap cu o cartuşieră 
de revolver, am primit lovituri de baston şi de curea peste corp, mâini şi picioare, am fost 
legat iar apoi azvârlit de perete în colţul camerei, am fost legat cu mâinile la spate, cu capul 
între genunchi şi bătut în această poziţie şi, în tot acest timp, paznicul meu din ziua 
precedentă s-a delectat lovindu-mă cu bocancii săi de munte, oricând a avut ocazia. 
Enăchescu a fost şeful şi tot timpul au fost prezenţi mai mulţi, inclusiv unul pe care mai 
târziu l-am identificat ca fiind Ghembeşeanu, un poliţist de stat. Toţi au manifestat o 
bucurie sadică în timpul bătăii şi au părut mulţumiţi de mărturisirile smulse. Tot timpul 
Enăchescu a continuat să dea instrucţiuni bandei sale, referitoare la alţi captivi imaginari - 
de a-i împuşca pe cei ce refuză să vorbească şi de a le arunca trupurile într-un lac. Col. 
Macnab a fost printre cei trataţi astfel! Pentru a da mai multă crezare acestor poveşti, din 
când în când erau trase afară focuri de armă. Am fost ameninţat cu aceeaşi soartă şi am 
ajuns într-un stadiu în care aş fost de acord să fiu împuşcat pentru a pune capăt 
suferinţelor, dacă nu aş fi ştiut că totul era o cacealma, care nu m-ar fi ajutat la nimic. 

În toiul acestui tratament am fost dus - cu mâinile legate la spate - în cealaltă 
cameră, unde am dat de domnul Percy R. Clark şi de Cârciumaru. Am fost întrebaţi dacă ne 
cunoaştem, domnul Clark fiind întrebat unde m-a întâlnit ultima dată, urechile mele fiind 
astupate. Apoi mi s-a pus aceeaşi întrebare. Nu cred că răspunsurile noastre au corespuns, 
deoarece abia ne ştiam, iar întâlnirea noastră precedentă fusese întâmplătoare. După această 
confruntare a fost întrebat dacă ştiu că Clark este şeful Intelligence Service-ului în România şi 
am fost bătut până am fost de acord. Având în vedere ce s-a întâmplat mai târziu, regret 
sincer că am zis acest lucru, dar în acel moment nu mai puteam rezista, iar afirmaţia era 
prea stranie pentru a i se da crezare. 

În afară de cei pe care îi ştiam deja în arest, singura persoană pe care am mai 
menţionat-o în declaraţiile mele a fost domnul Watts, de la Legaţia Britanică. Părea foarte 
cunoscut anchetatorilor mei şi mi-a fost imposibil să nu-l menţionez în relatarea mea. 
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După ce au smuls de la mine declaraţiile pe care le-au vrut, am fost obligat să scriu o 
a doua declaraţie, în care mi-au cerut să menţionez că nu fusesem supus niciunei 
constrângeri! 

Declaraţia mea conţinea următoarele afirmaţii: 
a) Că primisem de la Watts şi dădusem mai departe lui Treacy, la Snagov, la 

intervale de două săptămâni, 4 cutii, fiecare conţinând 30 de flacoane. Destinaţia lor era să 
fie puse în cisterne cu benzină, pentru a se dizolva şi a produce explozii în motoarele 
avioanelor. 

b) Că în acelaşi mod am transmis 10 sticle de jumătate de litru, ce conţineau un 
amestec de benzină şi vitriol, pentru a deteriora osiile vagoanelor-cisternă. 

c) Că primisem anumite documente de la Grant, ce conţineau instrucţiuni cu privire 
la utilizarea substanţelor menţionate mai sus, precum şi la acţiunea de punere de nisip în 
casetele osiilor; că arsesem documentele când am auzit de sosirea celor patru bărbaţi la 
Snagov, marţi noaptea. 

Sunt încă în necunoştinţă de cauză dacă aceste lucruri au vreo similitudine cu ceva 
ce ar fi existat în realitate, dar au părut că au relevanţă pentru ceea ce era în mintea lui 
Enăchescu. 

Vineri, 4 octombrie 
Vineri, în jur de ora 3 dimineaţa, am plecat la Ploieşti, inclusiv Clark, unde am fost 

duşi la Casa Verde. Acei membri ai bandei care erau obosiţi au plecat la culcare, iar eu am 
fost din nou chestionat de către alţi legionari, odihniţi. În acest moment am început să mă 
contrazic pe mine însumi şi doar sosirea dimineţii şi a orei de plecare, stabilită dinainte, m-a 
salvat de la o nouă bătaie. 

La 6.30 dimineaţa am plecat la Bucureşti cu Cârciumaru şi cu altul, Ghembăşianu, 
cred (Clark a fost lăsat la Ploieşti). După o întârziere datorată unei pene de cauciuc, când 
şoferul a fost nevoit să-i trezească din somn pe cei ce mă escortau, am ajuns la sediul 
poliţiei - Siguranţa - în jur de ora 8. Dispoziţia mea poate fi intuită după ce privirea mi-a 
fost atrasă de un anunţ al ziarelor din acea zi - „pedeapsa cu moartea pentru sabotaj”. Din 
fericire, un funcţionar al Astrei ce era în trecere, m-a recunoscut şi a transmis imediat vestea 
sosirii mele către autorităţile cuvenite. 

A mai durat puţin până să fiu predat ofiţerului de serviciu. Înainte ca formalităţile să 
fie îndeplinite, domnul Le Rougetel şi domnul Berthoud au reuşit să ajungă la recepţie, dar 
am fost împins afară, înainte ca ei să poată vorbi cu mine. 

Am fost dus într-o cameră mică, la etaj, cu nimic în ea în afară de un pat îngust din 
fier, dar sentimentul de uşurare că sunt „în siguranţă” în mâinile poliţiei a fost atât de mare, 
încât aproape că nu a mai contat lipsa de confort. De asemenea, la puţin timp după ce am 
ajuns, am primit un pachet cu alimente, precum şi alte dovezi ale faptului că sunt prieteni în 
preajmă. 

Spre seară am fost convocat de Smărăndoiu, de la poliţia de stat, cel care se ocupa 
de cazul meu. Avea în faţă declaraţiile mele, precum şi notiţele din timpul anchetei, şi m-a 
întrebat dacă sunt adevărate. I-am explicat modalitatea în care au fost luate, i-am spus că 
sunt complet false şi i-am cerut să-mi garanteze că acum pot vorbi liber, iar el a încuviinţat. 
După aceea m-a întrebat despre relaţiile mele cu Treacy, Grant etc, şi la toate întrebările lui 
i-am răspuns că nu ştiu nimic. Păru apoi să creadă că am de gând să-i trădez încrederea pe 
care mi-o acordase, deoarece m-a ameninţat că dacă refuz să vorbesc, mă va da din nou pe 
mâna legionarilor, fiindcă ei par să aibă mai mult succes. Asta era ultima picătură, aşa încât 
am răspuns că nu mai aveam nimic de adăugat la declaraţiile pe care le făcusem şi pe care le 
susţineam. Când a început iar să mă interogheze am repetat tot ce scrisesem, spre aparenta 
lui consternare, pentru că i-a dat colegului o notă cu o figură uimită. 
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Următorul lucru de care îmi aduc aminte este prezenţa unui doctor, care se pare că 
fusese chemat. A lăsat contuziile să se vindece singure, dar mi-a prescris o reţetă pentru 
a-mi linişti nervii şi, după o perioadă nu lungă de timp, m-am simţit mai bine. Apoi 
Smărăndoiu a luat în discuţie alte probleme, după câte se pare pentru a-mi fi mie mai uşor, 
şi am dedus după aceea că chestiunea îl îngrijora şi nu ştia cum să scape de cazul pe care 
legionarii se străduiseră atât să-l construiască, de teamă că legionarii s-ar răzbuna pe el. 
După aceea a admis că declaraţiile mele erau prea ridicole pentru a fi adevărate, ele 
necorespunzând deloc cu ce ştia el de la ceilalţi prizonieri. 

A continuat să mă întrebe despre activitatea mea la Astra, şi în mod special dacă 
fusesem „informator”. I-am explicat care este funcţia mea şi i-am spus că într-un fel îl 
ţinusem „informat” pe şeful meu de la Londra, domnul Kessler, despre ultimele întâmplări 
din România, dar doar cu acele informaţii ce erau în legătură cu grupul de firme Royal Dutch 
Shell. 

Poate că ar trebui să explic aici că de la finele lunii iulie, când un comisar [de 
românizare] a fost investit pentru prima dată la Astra Română, prin mine s-au transmis 
scrisorile şi telegramele către şi de la domnul Kessler, despre probleme în care era 
nechibzuit să fie implicată Astra Română în mod oficial. Toate aceste comunicări fuseseră 
făcute în numele meu personal, iar multe dintre cele ce aveau caracter confidenţial fuseseră 
trimise prin Legaţia Britanică. 

Smărăndoiu a părut să nu creadă că este posibilă comunicaţia cu Londra prin căile 
obişnuite, dar am putut să-l asigur şi să-i ofer dovada că scrisorile pot ajunge rapid în 
Londra prin Lisabona (am considerat că este bine să nu fac nicio referire la scrisorile ce 
fuseseră trimise prin intermediul legaţiei şi, de asemenea, am evitat să-l implic pe directorul 
general al Companiei Astra Română, domnul Gartner, care, ca român, era într-o postură şi 
mai delicată decât a mea). 

Ca răspuns la o întrebare am recunoscut că am un dosar ce conţine scrisori trimise 
de mine la Londra, întrucât nu ştiam ce pot găsi în biroul meu şi ar fi fost greu de negat 
existenţa lor, în condiţiile în care investigaţiile ulterioare ar fi dus la descoperirea unor 
scrisori anterioare. 

Sâmbătă, 5 octombrie 
A doua zi, dis-de-dimineaţă, Smărăndoiu m-a chemat şi mi-a spus că vrea să-mi 

percheziţioneze biroul, ceea ce mi-a provocat ceva teamă, în legătură cu ceea ce ar putea 
găsi sau nu acolo. În timpul nopţii realizasem că unele copii ale corespondenţei vor implica 
atât pe mine cât şi pe alţii, în timp ce absenţa (probabilă) a documentelor va fi de asemenea 
greu de explicat. 

Când am ajuns la birou, Smărăndoiu a cerut ca un funcţionar legionar cu rang înalt 
să participe la percheziţie, pentru ca aceasta să aibă acoperire legală. Primul lucru pe care mi 
l-a cerut a fost dosarul cu copii ale scrisorilor, la care făcusem referire. Nu mai era acolo, 
dar după ceva căutare am putut să arăt ceva care corespundea descrierii făcute - o colecţie 
de scrisori ale Astrei către ministerele din Londra, ale căror copii fuseseră de fapt trimise. 
Ceea ce le-am arătat a fost acceptat, fără să mi se pună nicio întrebare. Apoi, Smărăndoiu  
s-a uitat prin restul de documente rămase, o mare parte din ele fiind puse deoparte pentru o 
examinare ulterioară, pentru că la o primă vedere păreau incriminatorii. Nu a zis nimic 
despre faptul că o încuietoare fusese în mod vizibil forţată pentru a fi deschisă. De 
asemenea, cu toate că a dat peste un plic ce conţinea ceva bani, precum şi peste nişte notiţe 
referitoare la cheltuieli, l-a pus înapoi fără să facă caz şi a discutat îndelung pe teme mai 
puţin periculoase. 

Din acel moment era clar că, datorită unui motiv necunoscut mie, nu voia să-mi facă 
poziţia mai dificilă decât era nevoie. O cercetare a cheltuielilor nu ar fi fost foarte 
periculoasă, dar ar fi necesitat explicaţii pe care eram bucuros să nu fiu nevoit să le dau. De 
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asemenea, întâmplarea mi-a dat un indiciu preţios în legătură cu conduita mea în discuţiile 
ulterioare. 

După-amiaza, Smărăndoiu mi-a examinat agenda cu multă atenţie, agendă în care 
îmi notasem cu multă conştiinciozitate amănunte despre toate cheltuielile mele făcute pe 
telegramele trimise la Londra. După ce înregistrările au fost explicate, a cerut de la oficiul 
telegrafic copiile telegramelor trimise în precedentele două săptămâni. Nu a făcut nicio 
încercare să verifice dacă numerele sunt consecutive, ceea ce ar fi putut dovedi că fuseseră 
trimise prin altă rută. 

Până când aceste copii au devenit disponibile, restul după-amiezii de duminică şi 
dimineaţa zilei următoare au trecut dând explicaţii la diversele documente ce-mi fuseseră 
luate de la birou, precum şi cu detalierea funcţiei mele la Astra Română şi a relaţiilor pe care 
le am cu domnul Kessler. I-am explicat că fusesem trimis în România de domnul Kessler, 
ca reprezentant personal al său şi că era de datoria mea să-l informez despre problemele 
care ar fi putut afecta interesele grupului de firme, spre exemplu, revendicările germanilor 
ca ocupanţi în Olanda, de a fi acţionari la Astra Română. I-am explicat că tot ce am făcut a 
fost pe propria răspundere, ca un angajat al companiei, în afara activităţii mele ca membru 
din cadrul Astra. 

Duminică, 6 octombrie 
Pentru a descrie relaţiile mele cu Legaţia Britanică, în mod special cu domnul 

Berthoud, i-am explicat de ce era necesar pentru Astra Română, companie britanică fiind, 
să obţină o aprobare oficială pentru vânzările către Germania, de asemenea cu gândul la ce 
ar putea ieşi mai apoi la lumină. I-am spus că uneori a fost necesar să trimit telegrame 
despre acest subiect prin intermediul legaţiei, dar aceasta nu s-a consemnat. 

După ce telegramele fuseseră primite şi traduse, le-am explicat întreaga după-amiază 
de duminică. Majoritatea erau cât se poate de inofensive, iar Smărăndoiu a fost gata să 
accepte interpretările generale ale conţinutului lor. Chiar s-a lăsat convins să treacă peste un 
mesaj care era în mod evident scris într-un cod convenţional şi în care se cereau instrucţiuni 
de la Londra pentru retragerea unui funcţionar britanic, retragere care părea destul de 
suspicioasă. 

După ce am terminat, mi-a cerut să scriu o nouă declaraţie, al cărui plan general mi 
l-a sugerat el, declaraţia mea descriind funcţia pe care o aveam la Astra, relaţiile cu domnul 
Kessler, precum şi activitatea pe care o avusesem. Mai apoi, se considerau false declaraţiile 
precedente, explicându-se cum fuseseră smulse şi dându-se totodată o dezminţire a 
numeroaselor chestiuni pe care le conţineau. 

Luni, 7 octombrie 
Luni, Smărăndoiu părea că este ocupat cu redactarea raportului către superiorii săi, 

şi de aceea nu am fost chemat la directorul general, domnul Ghica, un legionar numit în 
funcţie de puţin timp. Convorbirea a început cu numeroase întrebări, dacă am fost tratat 
corespunzător, la care i-am răspuns că, cu excepţia bătăilor, s-a avut grijă de mine atât cât se 
putea. După aceea mi-a cerut detalii despre acţionarii de la Astra Română, prin nişte 
întrebări de natură elementară şi despre probleme atât de generale, încât sunt convins că au 
fost formulate doar ca să justifice chemarea mea la el. Când discuţia a luat sfârşit, din nou a 
dat instrucţiuni amănunţite ofiţerului de serviciu, prin care a spus că pot avea orice, cu 
excepţia libertăţii. Pot doar presupune că intervenţiile energice ale ministrului Majestăţii 
Sale îl făcuseră să îndrepte situaţia într-o oarecare măsură, în modul acesta indirect. 

Aici aş putea menţiona că, deşi niciunui oficial britanic nu i s-a permis niciodată să 
mă vadă, am putut să întâlnesc un prieten român şi mi s-a permis să primesc alimente, 
haine şi cărţi. Cu certitudine nu m-am putut plânge de tratamentul primit, după ce am ieşit 
din mâinile legionarilor. 
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Marţi, 8 octombrie 
Marţi (8 octombrie), în răstimpul amiezii, Enăchescu a apărut brusc, şi mi-a creat 

ceva momente neplăcute. Puţin mai târziu am fost chemat de Smărăndoiu şi confruntat cu 
Enăchescu, care mi-a pus întrebări cu privire la declaraţiile pe care i le făcusem. Nu mi-a 
mai rămas nimic de făcut, decât să le neg în totalitate şi să dezvălui cacealmaua. Smărăndoiu 
a încercat să-l convingă pe Enăchescu că metodele sale fuseseră greşite şi că el 
(Smărăndoiu) fusese în măsură să obţină de la mine întregul adevăr, fără a preciza însă care 
este întregul adevăr. Enăchescu dezvălui că fusese atenţionat de directorul general să 
utilizeze metode mai blânde în viitor, şi am presupus că acesta fusese motivul vizitei. În 
mod întâmplător spuse apoi că cineva îi sugerase avantajele utilizării uleiului de ricin. 
Enăchescu a părut să-şi recunoască în mare parte înfrângerea şi nu a dat dovadă de semne 
exterioare de animozitate când ne-am despărţit. Ba chiar mi-a promis să-mi dea înapoi 
lanţul şi ceasul de aur, care se „rătăciseră”, dar n-am mai auzit nimic despre asta. 

Miercuri, 9 octombrie 
Miercuri, a apărut la Siguranţă şi Ghembăşianu, dar nu am fost confruntat cu el, şi 

nu pot decât să presupun că şi el a fost chemat pentru a fi mustrat. Mai târziu, seara, mi s-a 
spus brusc că voi fi deferit Curţii Militare şi am fost dus cu maşina la cazarma unde era 
această curte de judecată. După ce au fost completate formalităţile necesare de predare, am 
fost cazat la etajul doi, într-o cameră de birou - departe de ceilalţi prizonieri britanici - 
aducându-mi-se şi un pat. Nu am idee despre conţinutul raportului făcut de poliţie, care 
probabil a fost adus odată cu mine şi nici despre toate documentele legate de cazul meu. 

Joi, 10 octombrie 
Vineri am fost din nou chestionat de către un colonel-magistrat care mi-a cerut 

explicaţii cu privire la mai multe telegrame, ale căror traduceri nu le-a putut înţelege şi care 
erau în mare parte de neînţeles datorită scoaterii lor din context. Mai târziu mi-a cerut să 
scriu câte o explicaţie pentru fiecare din ele, situaţie din care am reuşit să ies ca prin urechile 
acului. 

Sâmbătă, 12 octombrie 
Târziu, în seara zilei de 12 octombrie, am fost chemat de procurorul general, un 

colonel-magistrat, care mi-a spus că a studiat cu atenţie întregul dosar şi că nu a găsit niciun 
delict de care să fiu vinovat şi că, din acest motiv, voi fi eliberat imediat. La remarca mea că 
tot ce s-a întâmplat se datorează unei greşeli, mi-a zis că „aceste greşeli se întâmplă”. 

Luni, 14 octombrie 
Temându-mă de posibile represalii ale legionarilor, dacă vor auzi de eliberarea mea, 

am părăsit pe ascuns România la prima oportunitate, adică luni după-amiază. 
Cu toate că întreaga problemă a fost neplăcută şi plină de suferinţă, sper şi cred în 

acelaşi timp că poate să servească unui scop util. Împrejurările arestării mele şi tratamentul 
ulterior pot fi atribuite în totalitate nu doar legionarilor, ci şi autorităţilor de stat care au 
greşit. Nu pot fi sigur dacă graba lui Smărăndoiu de a închide ochii în faţa unor posibile 
complicaţii - care în niciun caz nu erau penale sau legate de activitatea de sabotaj - a fost 
sugerată de mai sus, dar sunt multe indicii care mă fac să cred acest lucru. 

Cred că va fi clar din relatarea mea că legionarii care m-au arestat nu erau altceva 
decât huligani nesăbuiţi şi ignoranţi, care au crezut că sunt foarte pricepuţi ca detectivi. 
Acest lucru mi-a fost favorabil mie, deoarece am putut să le inventez o poveste pe care au 
acceptat-o imediat, care chiar şi la prima vedere era atât de caraghioasă, încât a fost respinsă 
imediat la poliţie. 

Este încă un mister pentru mine de ce am fost considerat ca fiind implicat în cazul 
Ploieşti. Este adevărat că funcţia mea la Astra Română îmi conferea o anumită proeminenţă 
în România şi că, fără îndoială, erau mulţi oameni în Bucureşti care mă suspectau de alte 
activităţi decât cele ce intrau în atribuţiile mele. Dacă denunţul ar fi venit totuşi din partea 
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cuiva care să fi avut o idee cât de mică de activităţile sau de mişcările mele, interogatoriul ar 
fi luat în mod sigur altă turnură. Dacă vizita legionarilor ar fi avut loc cu 24 de ore mai 
devreme, aş fi fost prins în flagrant cu un document compromiţător asupra mea. Aşa însă, 
nu fusesem suspect de nimic, dar ideea de complicitate şi întrebările puse la Ploieşti îmi 
aduseseră în discuţie numele şi nimic mai mult. 

În timpul cât am fost în mâinile legionarilor mi-am putut forma oarecare impresii 
generale despre ei, care probabil că sunt reprezentative pentru marea masă a Mişcării. 
Păreau sincer interesaţi în „curăţarea” administraţiei ţării şi erau foarte porniţi împotriva 
celor care fuseseră responsabili de suprimarea Mişcării. Toţi legionarii întâlniţi de mine 
fuseseră în închisoare, iar unii dintre ei suferiseră torturi mai grele decât cele pe care ei înşişi 
le-au administrat şi, mi-au spus, că opt mii dintre oamenii lor fuseseră asasinaţi. Erau 
convinşi că Marea Britanie a finanţat autorităţile române pentru a suprima Garda de Fier şi 
considerau foarte semnificativ faptul că însuşi Codreanu fusese ucis chiar după ce regele 
Carol se întorsese dintr-o vizită făcută în Anglia. Erau convinşi că înfrângerea Angliei este 
inevitabilă şi am fost calomniat în mod repetat pentru participarea la acţiuni de sabotaj care 
ar fi putut aduce ţării lor dificultăţi în relaţia cu Germania. 

Oficialii militari şi membrii poliţiei cu care am intrat în contact par să aibă puţină 
simpatie pentru Mişcarea Legionară, fără să arate însă pe faţă această atitudine. Din clipa în 
care am intrat în custodia poliţiei am fost tratat cu cea mai mare consideraţie, iar transferul 
meu către Tribunalul Militar a fost probabil făcut pentru faptul că poliţia - al cărui şef era 
un legionar - nu a vrut să-şi asume sarcina de a respinge cazul.  

Probabil că cea mai mare influenţă în determinarea atitudinii autorităţilor române a 
fost foarte puternica presiune exercitată de către Sir Reginald Hoare şi vreau să folosesc 
acest prilej pentru a exprima sentimentele mele de recunoştinţă faţă de Excelenţă Sa, 
precum şi faţă de toţi ceilalţi care m-au ajutat într-un fel.  
 

 Alex Miller  
 Istanbul, 2 noiembrie 1940 

 
 
Anexa V 
 
Declaraţia lui J. E. Treacy, adresată ministrului plenipotenţiar al Marii Britanii de la 
Bucureşti, prin care relatează experienţele sale trăite în România. 
 
No. 21 
HIS Majesty’s Consul-General at Istanbul presents his compliments to His Majesty’s 
Ambassador at Ankara and has the honour to transmit to him the under-mentioned 
documents. 

British Consulate  
General  
Istanbul 

16th November, 1940 

Reference to previous correspondence: 
Description of Enclosure. 

Name and Date.  Subject 
Despatch to:- 
Sir R. H. Hoare, K. C. M. G.,  
etc., etc., etc.,  
Bucharest 
of the 16th November, 1940 with enclosure. 

Mr. J. E. Treacy. 
His experiences in Roumania. 
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British Consulate-General 

Istanbul, 
16th November, 1940 

 
Sir, 

With reference to your telegram No. 43 of the 22nd October I have the honour to 
transmit to you herewith copy of a statement which I have received from Mr. J. E. Treacy 
regarding his experiences in Roumania. Mr. Treacy has been under medical treatment at the 
American Hospital Istanbul since his arrival a fortnight ago. 

2. As reported in my telegram of the 13th November, the other arrested persons, 
Messrs. Miller, Anderson, Clark, Brazier and Young, have so far declined to make any 
statement on the plea that the document might fall into the hands of the Roumanian 
authorities and endanger the safety of their friends in Roumania. 

3. I am sending a copy of this despatch and its enclosure to His Majesty’s Secretary 
of State for Foreign Affairs and His Majesty’s Ambassador at Ankara. 

I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
G. P. P[unintelligible] 

 
Sir R. H. Hoare, K. C. M. G., 
etc., etc., etc., 
Bucharest  
Report. 

 
Statement submitted to H. M. Consul 

General Istanbul 
Capt. J. E. Treacy. 

 
On Wednesday September 25th ’40 at 12.30 a.m. 6 men, three of them armed with 

large automatic Mauser type pistols and the other three with small Browning automatic 760 
calibre pistols forced their way into my house at No. 36 Strada Regina Maria, Ploeşti 
Roumania, woke up the cook and, marching her ahead of them through the house, entered 
my bedroom and woke up my wife and myself by switching on the lights. They then 
pointed their arms at us and told us to put our hands up. 

I asked them who they were and what was their authority for entering my house. 
They refused to answer, telling us to shut up and to keep still. Three or four other armed 
men then entered the room. Four of them began searching the wardrobe and cupboards, 
throwing everything on the floor, while the others questioned us, alleging that material 
intended for sabotage was to be found in my house. 

My wife at this point attempted to conceal an automatic which she had picked up 
from the night table on the entry of the intruders. This movement was detected, my wife 
was swung round violently, forced to hand over the revolver, severely hit many times on 
the face and shoulders, accused of having attempted to shoot them. Her arms were then 
bound with rope. (N. B. three weeks earlier unknown persons had thrown an incendiary 
bomb into our house and had fired two revolver shots through the window, at 1.30 a.m. in 
view of which incidents I had brought two revolvers from my office in Ploeşti.) 

After an hour’s search one of the intruders, whose name I subsequently learnt was 
Enachescu, told us that they were legionaries. They ordered us to put some clothes over 
our night-dress and we were both taken out of the house with our arms bound. 

Enachescu and another man took me to my office in Ploeşti, my wife being taken 
elsewhere. There three other men were awaiting us and all five began searching the desks, 
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files and the safe. They then made a telephone call and within a few minutes two other men 
arrived and began searching the correspondence. 

My arms were kept bound all the time and so tightly as to stop all blood circulation 
below the elbows, causing unbearable pain. I begged Enachescu to slacken the ropes but he 
told me to shut up or he would bind them even tighter. They then questioned me about the 
money in the safe but I pretended that owing to the pain I could not answer, whereupon 
they released my arms and tied me loosely around the wrists with the hands in front. 

At about 3.30 a.m. Enachescu and two others took me to the Sureté at Ploeşti and 
put us in a small annexe building, the H. Q. of the local legionaries. 

I was cross-examined again on allegations of sabotage but replied that I had no 
information to give them. My coat was then taken off and I was forced to sit on the floor 
with my hands tied and stretched over my doubled knees. A stout stick was then thrust 
(inserted) under my knees and above my arms. My boots were then taken off. My feet were 
tied together at the ankles and raised a yard above the floor and held in this position with a 
rope thus forcing me on my back and shoulders. Enachescu and one other then began 
beating the soles of my feet, my buttocks and the lower part of my back with heavy sticks 
three or four feet long and two inches thick. The beating continued for probably ten 
minutes the blows becoming increasingly heavy as I failed, contrary at their expectations, to 
yell. My feet were then dropped and as I sat on the floor they began again to question me. I 
laughed. This drew from the legionaries the exclamation that I was a cold blooded 
Englishman. I was then subjected to a second round of beating, more severe than the first, 
after which the cross-examination restarted. I was then given a third beating during which 
the nail from one of my big toes was torn out, I was also severely kicked in the buttocks 
and testicles and in the short ribs on the left side. After a few minutes, during which I was 
allowed to rest on my back, I was lifted bodily into the air a height of some three feet by 
two men who dropped me four times consecutively on the floor. All this time I was kept 
bound up. After a few minutes rest and as I was still lying on the floor, Enachescu, who 
must weigh 14 to 15 stone, trod slowly over my chest twice and then again on my short 
ribs after which he stood on my chest over the heart. I told him that if they wanted to kill 
me they might as well shoot me at once. He laughed at this but I was unbound and allowed 
to sit on a chair. I was after another cross-examination I was struck by two of them who 
used their fists on my head face and jaws while one of them held a revolver against my 
chest. This I recognised as my own revolver. 

One of the legionaries then read out a list of names which appeared to be a list of 
all British and Americans residing in the petroleum zone. 

I was asked to describe my connections with them and had to admit that I was 
acquainted with nearly all. 

At about 6.45 a.m. Jock Anderson (see separate statement) was brought in to prove 
that he too had been arrested, likewise my wife who entered from an adjoining room. They 
were then taken out and I saw them go down stairs. 

All the legionaries except Enachescu and one other left the room. Enachescu took 
me aside and told me in a whisper that he was not a very loyal legionary, suggesting that the 
matter could be settled for a consideration. He asked me how much I was prepared to pay. 
I laughed at his suggestion that he was bluffing to compromise me further. This he denied 
categorically affirming that he could arrange things with Insp. Niţescu of the Ploeşti Sureté 
whom Enachescu knew was acquainted with me. I suggested the sum of fifty thousand lei 
knowing it to be a ridiculously small figure. This proved to be insufficient and I offered 
100,000 lei. While Enachescu went out of the room, the other legionary told me that he 
was a legionary only by force and asked me where he stood if the transaction was carried 
through. I said I would look after him handsomely for which he thanked me. On 
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Enachescu’s return he enquired how the money would be obtained. I suggested a note to 
my manager Binder. I wrote this out, asking him (Binder) to come to the Sureté and to be 
prepared to pay out 100,000 Lei. Enachescu took the note away and returned 25 minutes 
later with Binder. As soon as they returned, I was taken down to a cell, about 80 to 100 
centimetres square in which it was possible to sit down only diagonally, and had no 
opportunity, contrary to my expectation, to talk to Binder. This took place about 7.30 a.m. 

About three hours’ later Enachescu came to my cell telling me hurriedly that he 
thought everything was all right and that the business would be arranged as discussed. He 
left before I could say anything to him. Just before Enachescu took my note to Binder I 
demanded the right to telephone to the British Consul in Bucharest. This request was 
refused but Enachescu suggested that it might be done through a third person. I suggested 
the name of a friend. 

At about 1.30 p.m. the cells in which my wife, Anderson and I had been confined 
were opened and we were marched out into a yard where was found five or six of the 
legionaries who had broken into our house. 

Enachescu took this opportunity to tell me in a whisper that the whole affair had 
been reported to Bucharest by the Legionaries and that the deal had therefore fallen 
through. 

In the yard were also five other arrested persons: R. Young, C. R. Brazier, Freeman 
(American), Ioviţoiu (Roumanian), W. Parsons (Dutch). The eight of us were then taken to 
Bucharest in a Ploeşti Municipal bus accompanied by some half a dozen legionaries who 
warned us that we were not to talk to each other. On our way to Bucharest, at the request 
of Mr. Ioviţoiu we were allowed to buy milk and sandwiches, the first food we had since 
being arrested fifteen hours previously. 

We arrived in Bucharest at the Legionary H. Q. at approximately 4 p.m. (at 
Cotroceni). Here we were joined by Georgescu or Grigorescu who appeared to be the head 
of the Ploeşti Legionaries. We were cross-examined until about 8 p.m. the leading 
questions being put to me by Grigorescu who acted as chief. I was called in four times for 
questioning during three of which I had further beatings from Enachescu and two others 
using their fists and a revolver. During one of the questionings Comrade Grigorescu told 
me it was their intention to rid Roumania of all English blood even if it were necessary to 
kill as the English were responsible 1… for the killing of the two thousand legionaries and 
2… for the bad relations between Roumania and Germany. 

From the legionary headquarters we were transferred to the Sureté Générale in 
Boulevard Carol arriving there at about 9 p.m. on Wed. Sept. 25th in the same group as 
before with the exception of Parsons and Ioviţoiu who were released. During this trip 
Young and I were hit continuously with a revolver barrel. Here we were interviewed by an 
Inspector General. Before this we were warned by Grigorescu that we had better give all 
information we had as otherwise we would be further beaten up and in a way which would 
make the previous beating look like child’s play. 

Disregarding Grigorescu’s warning, I made the same declarations to this inspector 
as I had made to the legionaries in Ploeşti. I was asked to make a written statement which I 
did. I was then transferred to a small room on the second floor where I was able to rest 
and was supplied with water by a guard. 

Thursday Sept. 26th. I was not disturbed. 
Friday Sept. 27th. I was called to see Inspector Smărăndoi in the afternoon for a 

preliminary questioning. 
In the evening I was again cross-examined by Smărăndoi and Enachescu. The latter 

left first and Smărăndoi confirmed his identity to me. 
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On Saturday morning Col. Rioşanu called saying he had been sent by General 
Antonescu who regretted the bad treatment to which I had been subjected, giving 
instructions that I was to be supplied with food and clothes. 

I omitted to mention earlier on that morning of Thursday Sept. 26th, a man, calling 
himself a doctor came and dressed my foot with alcohol and bandages. The following day, 
27th, we were all photographed and had our finger prints taken. 

On Wednesday, Oct. 2nd after having been cross-examined daily for five days, I was 
transferred at 3.30 p.m. to the Military Court, CMC Strada Plevnei 135. On arrival here we 
were visited in the guard room by Mihai Antonescu, Minister of Justice and Col. Rioşanu 
on behalf of Gen. Antonescu, and the C. C. Military Court, Col. Gelef, the “Prim 
Procuror.” Mihai Antonescu apologised on behalf of Gen. Antonescu for the treatment we 
had received but said that the law would have to run its course. 

We were asked to show our injuries which we did, after which Mihai Antonescu 
gave instructions that we should have medical treatment. We were allowed to buy food 
from outside and to bring clothes from our homes, and were put together in one large cell. 
We were asked to confirm our written declarations by Col. Gelef. 

On Friday Oct. 11th our files were completed and we appeared before the military 
court who ordered that we be held for trial. 

On Monday Oct. 21st Capt. Râşnovanu told me at 4 p.m. that the Sureté Générale 
had sent a request to Col. Gelef that their agents be allowed to question me regarding 
matters outside the declarations already made. I agreed at Gen. Gelef’s request. Four agents 
than came in, three of whom I recognised from the Sureté. They were followed by a fifth 
who later proved to be a German. 

On Tuesday Oct. 29th I was asked to sign an application for the release of Anderson 
and myself. 

We left the military court on Wednesday Oct. 30th at 6 p.m. accompanied by two 
police agents and went to the Sureté where we met Mr. Le Rougetel and Mr. Berthoud who 
arranged police visas for our passports and permis de sejour. We arrived at the British 
Legation at 7.30 p.m. slept there and left for Constanţa on the 7 a.m. train. On arrival at 
Constanţa with our police escort we proceeded to the Consulate where we spent that day 
and night. We left Constanţa Friday November 1st on the s.s. “Basarabia” for Istanbul, 
where we arrived on Saturday Nov. 2nd. 

I would like to record that during our stay at the Military Court, we were treated 
with every consideration by Col. Gelef and his staff. 

I was in the hands of the legionaries from 12.30 a.m. Wednesday Sept. 25 until 10 
p.m. that night. 

My first contact with the regular police was made on arrival at the Siguranţa (Sureté) 
between 9 and 10 p.m. Wednesday 25th. 

Our bad treatment came to an end after our arrival at the Sureté. 
The men who subjected us to bad treatment declared themselves to be legionaries. 

This was also confirmed by Inspector Smărăndoi. 
The note which I had written to Binder regarding the payment of Lei 100,000 found 

its way in to the dossier at the Sureté to be used as evidence against me but was not used to 
my knowledge. 

Binder was not allowed to communicate with anyone which will explain why he did 
not inform the Consulate of our arrest. This applies also to Ioviţoiu. 

Although I was under arrest for five weeks I had not recovered from the injuries to 
my feet, body (ribs) and private parts and am now under treatment from the American 
Hospital in Istanbul. 
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While I was under arrest the legionaries occupied my house in Ploeşti, consumed all 
food stuffs which they found there, and removed considerable quantities of clothing 
belonging to me and to my wife. They also took my wife’s jewellery, cash and removed my 
car which they used and to my knowledge still have in their possession. I am preparing a 
list of articles removed from my house and office and from my person. 
 
Signed by me in Istanbul on 
Sunday November 10th 1940. 

J. E. Treacy. 

 
[ANRDANIC, fond Microfilme Anglia, r. 309, c. 229-234] 

 
 
TRADUCERE 
 
Raport 
 
Declaraţie adresată Consulului General al Majestăţii Sale la Istanbul 
Căpitan J. E. Treacy 
 

În ziua de miercuri, 25 septembrie 1940, la 12.30, şase bărbaţi, trei din ei înarmaţi cu 
pistoale automate de tip Mauser, iar ceilalţi trei cu revolvere de tip Browning, calibrul 760, 
au intrat cu forţa în casa mea de pe strada Regina Maria, nr. 36, Ploieşti, România. Au trezit 
bucătăreasa şi, mergând cu ea în frunte prin casă, au intrat în dormitorul meu, m-au trezit 
pe mine şi pe soţia mea aprinzând lumina. După aceea au îndreptat armele spre noi şi ne-au 
spus să ridicăm mâinile. 

I-am întrebat cine sunt şi ce drept au pentru a intra la mine în casă. Au refuzat să ne 
răspundă, spunându-ne să ne ţinem gura şi să stăm liniştiţi. Apoi au mai intrat în cameră 
încă trei sau patru oameni înarmaţi. Patru din ei au început să caute în şifonier şi în 
dulapuri, spunându-mi cum aveau să găsească instrumentele de sabotaj la mine în casă. 

În acest moment soţia mea încercă să ascundă un revolver pe care îl luase de pe 
noptieră în momentul venirii intruşilor. Acest lucru a fost observat, iar soţia mea a fost 
apucată cu brutalitate şi forţată să le dea pistolul, apoi lovită peste faţă şi umeri de mai 
multe ori şi acuzată că a încercat să-i împuşte. După aceea i-au legat braţele cu o funie (N.B. 
cu trei săptămâni mai înainte persoane necunoscute aruncaseră în casa noastră o bombă 
incendiară şi au tras prin fereastră două focuri de revolver, la ora 1.30, şi datorită acestei 
întâmplări am adus două revolvere de la biroul meu de la Ploieşti). 

După o oră de percheziţie unul dintre intruşi, al cărui nume l-am aflat ulterior ca 
fiind Enăchescu, ne-a spus că sunt legionari. Ne-au poruncit să ne punem ceva haine pe 
noi, peste cămăşile de noapte, iar după aceea am fost scoşi afară, cu mâinile legate. 

Enăchescu şi alt bărbat m-au dus la biroul meu de la Ploieşti, în vreme ce soţia mea 
a fost dusă în altă parte. Acolo ne aşteptau alţi trei oameni şi toţi cinci au început să caute 
prin birouri, în dosare şi în casa de bani. Apoi au dat un telefon şi în câteva minute au venit 
alţi doi oameni care au început să cerceteze corespondenţa. 

În tot acest timp braţele mi-au fost legate atât de strâns, încât mi s-a oprit toată 
circulaţia sângelui de la coate în jos, producându-mi o durere de nesuportat. L-am implorat 
pe Enăchescu să-mi slăbească legăturile, dar mi-a spus să tac sau mi le va lega şi mai strâns. 
Apoi au început să mă chestioneze despre banii din seif, dar am pretins că datorită durerii 
nu puteam răspunde la întrebări, la care mi-au dezlegat braţele şi, stând cu mâinile în faţă, 
mi-au trecut funia în jurul încheieturilor. 
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În jurul orei 3.30 dimineaţa, Enăchescu şi cu alţi doi, m-au dus la Siguranţa Generală 
de la Ploieşti, instalându-ne într-o mică anexă de clădire, cartierul general al legionarilor din 
regiune. Am fost interogat din nou despre declaraţiile nedovedite de sabotaj, dar le-am 
răspuns că nu am nicio informaţie ca să le dau. Apoi mi-a fost scoasă haina şi am fost silit 
să stau pe podea, cu mâinile legate şi întinse peste genunchii îndoiţi. După aceea mi-au scos 
ghetele şi mi-au legat picioarele în jurul gleznelor, ridicându-le la un yard distanţă de podea, 
fiind ţinute în această poziţie cu ajutorul unei frânghii, silindu-mă să mă sprijin pe spate şi 
pe umeri. Enăchescu şi cu încă unul au început să mă lovească cu nişte bâte zdravene peste 
tălpi, fese şi în partea inferioară a corpului, bâte lungi de trei-patru picioare şi groase de doi 
inch. Bătaia a ţinut probabil 10 minute, loviturile devenind din ce în ce mai puternice, 
deoarece, contrar aşteptărilor lor, nu ţipam. După aceea, picioarele mi-au fost lăsate în jos şi 
în timp ce şedeam pe podea au început din nou să mă interogheze. Am râs. Acest lucru i-a 
determinat pe legionari să exclame că sunt un englez cu sânge rece. Am fost apoi supus 
unei a doua serii de bătăi, mai cumplită decât prima, după care interogatoriul a reînceput. 
Mi s-a dat apoi o a treia bătaie, în timpul căreia unghia de la unul din degetele mari de la 
picior mi-a fost smulsă. Am fost de asemenea lovit cu cruzime, prin lovituri de picior, peste 
fese şi testicule, precum şi în coastele din partea stângă a corpului. După câteva minute, 
timp în care mi s-a permis să mă odihnesc, lungindu-mă pe spate, am fost ridicat în 
întregime în aer, de către doi inşi, la o înălţime de aproximativ 3 picioare şi lăsat să cad 
consecutiv de patru ori. În tot acest timp am fost ţinut legat. După câteva minute de 
odihnă, în timp ce încă eram lungit pe podea, Enăchescu, care trebuie să cântărească între 
14 şi 15 livre, m-a călcat cu încetineală pe piept pe deasupra inimii. I-am spus că dacă vor să 
mă ucidă, ar putea să mă împuşte imediat. A râs la spusele mele, dar m-a dezlegat şi mi-a 
dat voie să stau pe un scaun. După un alt interogatoriu, am fost lovit cu pumnii în faţă şi 
peste maxilare de doi inşi, în timp ce un al treilea îmi ţinea propriul meu revolver spre piept. 

Apoi unul dintre legionari a citit cu voce tare o listă de nume care părea a fi o listă a 
tuturor cetăţenilor britanici şi americani ce locuiau în zona petroliferă. Mi-au cerut să 
precizez relaţiile pe care le am cu ei şi să recunosc că i-am cunoscut pe aproape toţi. 

Cam pe la şapte fără un sfert dimineaţa, Jock Anderson (vezi separat declaraţia sa) a 
fost adus pentru a se dovedi că fusese şi el arestat, întocmai ca soţia mea, care a intrat dintr-o 
cameră învecinată. Mai târziu au fost scoşi afară şi duşi pe scări în jos. 

Cu excepţia lui Enăchescu şi a încă unuia, toţi legionarii au plecat din cameră. 
Enăchescu m-a tras deoparte şi mi-a spus în şoaptă că nu este un legionar prea loial şi mi-a 
sugerat că problema poate fi aranjată prin darea unei sume de bani. M-a întrebat cât sunt 
dispus să plătesc. Am râs de propunerea lui, pentru că îmi întindea o capcană pentru a mă 
compromite şi mai rău. A negat categoric, afirmând că poate aranja lucrurile cu inspectorul 
Niţescu de la Siguranţa Generală de la Ploieşti, pe care Enăchescu ştia că-l cunosc. I-am 
propus suma de 50 000 lei, ştiind că suma este ridicol de mică. S-a dovedit a fi 
necorespunzătoare, aşa că am oferit 100 000 lei. În timp ce Enăchescu a ieşit din cameră, 
celălalt legionar mi-a spus că este membru al Gărzii de Fier doar datorită constrângerilor şi 
m-a întrebat dacă negocierea a fost dusă la bun sfârşit. I-am spus că voi fi generos cu el, la 
care mi-a mulţumit. La întoarcerea lui Enăchescu m-a întrebat cum va intra în posesia 
banilor. Am propus să scriu o notiţă către Binder, managerul meu. Am scris-o în întregime, 
cerându-i (lui Binder) să vină la Siguranţa Generală şi să fie pregătit să dea 100 000 lei. 
Enăchescu a luat biletul şi s-a întors 25 de minute mai târziu împreună cu Binder. De îndată 
ce s-au întors, am fost dus pe jos într-o celulă, de aproximativ 0,8 - 1 m2, în care se putea 
şedea doar în diagonală şi unde, contrar aşteptărilor mele, nu aveam nicio ocazie de a vorbi 
cu Binder. Toate acestea se petreceau la 7.30 dimineaţa. 

Cam trei ore mai târziu, Enăchescu a venit la mine în celulă, zicându-mi în mare 
grabă că are convingerea că totul este în regulă şi că afacerea va fi aranjată aşa cum am 
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discutat. A plecat înainte să-i pot spune ceva. Chiar înainte ca Enăchescu să-mi ia notiţa 
către Binder, am cerut să dau un telefon la consulul britanic din Bucureşti. Mi-a fost 
refuzată această cerere, dar Enăchescu mi-a sugerat că s-ar putea realiza acest lucru printr-o 
a treia persoană. Am propus numele unui prieten. 

În jur de 1.30 după-amiaza, celulele în care am fost închis eu, soţia mea şi Anderson 
au fost deschise şi am fost duşi într-o curte în care am dat peste cinci sau şase din legionarii 
care ne luaseră de acasă. Enăchescu a folosit acest prilej pentru a-mi spune în şoaptă că 
întreaga afacere fusese transmisă la Bucureşti de către legionari şi că, din acest motiv, 
afacerea a eşuat. 

 În curte mai erau de asemenea alte cinci persoane arestate: R. Young, C. R. Brazier, 
Freeman (american), Ioviţoiu (român), W. Parsons (olandez). Toţi opt am fost apoi duşi la 
Bucureşti, într-un autobuz al municipalităţii din Ploieşti, însoţiţi cam de o jumătate de o 
duzină de legionari care ne-au atenţionat să nu vorbim între noi. În drum spre Bucureşti, la 
cererea domnului Ioviţoiu, ni s-a permis să ne cumpărăm lapte şi sendvişuri, acestea fiind 
primele alimente pe care le-am avut de când fuseserăm arestaţi, cu 15 ore mai înainte. 

Am ajuns la cartierul general al legionarilor din Bucureşti (la Cotroceni) în jur de ora 
4 după-amiaza. Aici am ajuns la un anume Georgescu sau Grigorescu, care părea a fi şeful 
legionarilor din Ploieşti. Am fost interogaţi până în jurul orei 8 seara, principalele întrebări 
fiindu-mi adresate mie de către Grigorescu, cel care a condus interogatoriul. Am fost adus 
de patru ori pentru a fi chestionat, de trei ori fiind în continuare bătut cu pumnii şi cu un 
revolver de către Enăchescu şi de alţi doi. În timpul unui interogatoriu tovarăşul Grigorescu 
mi-a spus că intenţia lor este să scape România de cei cu sânge englezesc, chiar dacă ar fi 
necesar să ucidă, deoarece englezii sunt vinovaţi: 

1. Pentru uciderea a două mii de legionari. 
2. Pentru proastele relaţii dintre România şi Germania. 
De la cartierul general al legionarilor am fost transferaţi, cu excepţia lui Ioviţoiu şi a 

lui Parsons, care au fost eliberaţi, la Siguranţa Generală, pe bulevardul Carol, ajungând 
acolo miercuri, 25 septembrie, pe la ora 9 seara. În timpul călătoriei, Young şi cu mine am 
fost loviţi mereu cu ţeava unui revolver. Aici am fost interogaţi de un inspector general. 
Înainte să se întâmple lucrul acesta, Grigorescu ne-a prevenit că am face bine să spunem tot 
ce ştim, fiindcă în caz contrar, vom fi bătuţi din nou atât de tare, încât bătaia luată mai 
înainte va deveni o simplă joacă de copii. 

Neţinând cont de avertismentul lui Grigorescu, am făcut aceleaşi declaraţii în faţa 
inspectorului, aşa cum o făcusem şi în faţa legionarilor din Ploieşti. Mi s-a cerut să dau o 
declaraţie scrisă, ceea ce am şi făcut. Apoi am fost dus la etajul doi, într-o cameră mică, 
unde m-am putut odihni şi am putut bea apă, ce mi-a fost adusă de către gardian. 

Joi, 26 septembrie, nu am fost deranjat. 
Vineri, 27 septembrie, am fost chemat după-amiaza pentru a mă întâlni cu 

inspectorul Smărăndoiu, în vederea unui interogatoriu preliminar. Seara am fost din nou 
interogat de Smărăndoiu şi Enăchescu. Cel din urmă a plecat primul, iar Smărăndoiu mi-a 
confirmat identitatea acestuia. 

Sâmbătă dimineaţa a venit colonelul Rioşanu, zicând că fusese trimis de generalul 
Antonescu care regretă tratamentul inuman la care am fost supus, dând totodată dispoziţii 
să mi se dea alimente şi haine. 

Am omis să menţionez mai devreme că într-o dimineaţă de joi, 26 septembrie, un 
bărbat care s-a recomandat ca fiind medic mi-a îngrijit piciorul cu alcool şi mi l-a bandajat. 
În următoarea zi, 27 septembrie, am fost cu toţii fotografiaţi şi ni s-au luat amprentele. 

Miercuri, 2 octombrie, la 3.30 după-amiaza, fiind de acum chestionat de 5 zile la 
rând, am fost transferat la Tribunalul Militar, CMC strada Plevnei, nr. 135. Ajungând aici, 
am fost vizitaţi în camera de gardă de către Mihai Antonescu, ministrul Justiţiei, de 
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colonelul Rioşanu, trimisul generalului Antonescu şi de către colonelul Gelef, prim-
procurorul Curţii Militare. În numele generalului Antonescu, Mihai Antonescu ne-a 
prezentat scuzele sale pentru modul în care am fost trataţi, dar ne-a spus că legea îşi va 
spune cuvântul. Ni s-a cerut să ne arătăm rănile, ceea ce am şi făcut, după care Mihai 
Antonescu a dat instrucţiuni prin care se specifica că trebuie să beneficiem de asistenţă 
medicală. Am primit permisiunea să ne cumpărăm alimente din exterior şi să ne aducem 
haine de acasă, fiind puşi împreună într-o sală mare. Colonelul Gelef ne-a cerut să 
confirmăm declaraţiile pe care le-am scris. 

Vineri, 11 octombrie, ne-au fost completate dosarele şi am compărut în faţa 
Tribunalului Militar care a decis că vom fi reţinuţi pentru judecată. 

Luni, 21 octombrie, la ora 4 după-amiaza, căpitanul Râşnoveanu mi-a spus că 
Siguranţa Generală trimisese o cerere către colonelul Gelef, pentru ca agenţilor lor să li se 
permită să-mi pună întrebări în legătură cu probleme adiţionale declaraţiilor făcute deja de 
mine. Am fost de acord cu solicitarea colonelului Gelef. După aceea au intrat patru agenţi, 
pe trei recunoscându-i de la Siguranţă. Au fost urmaţi de un al cincilea, care s-a dovedit mai 
târziu a fi german. 

Marţi, 29 octombrie, mi s-a cerut să semnez o cerere pentru eliberarea lui Anderson 
şi a mea. 

Miercuri, 30 octombrie, la ora 6 seara, am plecat de la Tribunalul Militar, însoţit de 
doi agenţi de poliţie, ducându-ne la Siguranţă, unde l-am întâlnit pe domnul Le Rougetel şi 
pe domnul Berthoud care au obţinut vizele poliţiei pentru paşapoartele şi pentru permisele 
noastre de călătorie. Am ajuns la Legaţia Britanică la 7.30 seara, am dormit acolo şi apoi am 
plecat cu trenul spre Constanţa. 

Ajungând la Constanţa cu escorta noastră de poliţie ne-am îndreptat spre consulat, 
unde am petrecut ziua şi noaptea respectivă. Am plecat din Constanţa vineri, în 1 
noiembrie, la bordul vasului s.s. „Basarabia”, îndreptându-ne spre Istanbul, unde am ajuns 
sâmbătă, în 2 noiembrie. 

Aş vrea să menţionez că pe durata şederii noastre la Curtea Militară am fost trataţi 
cu toată consideraţia de col. Gelef şi de personalul acestuia. 

Am fost în mâinile legionarilor de miercuri, 25 septembrie, ora 12.30 după-amiaza, 
până în noaptea aceea la 10 seara. 

Primul contact cu poliţia de drept a fost la sosirea noastră la Siguranţă. 
Oamenii care ne-au supus unui tratament inuman s-au declarat a fi legionari, ceea ce 

a fost confirmat şi de inspectorul Smărăndoiu. 
Nota pe care o scrisesem către Binder pentru plata sumei de 100 000 şi-a găsit loc în 

dosarul de la Siguranţă pentru a fi utilizată împotriva mea, dar, din câte ştiu, nu a fost 
folosită. 

Lui Binder nu i s-a permis să ia legătura cu nimeni, ceea ce ar trebuie să explice de 
ce nu a anunţat consulatul de arestarea noastră. Acelaşi lucru e valabil şi în cazul lui 
Ioviţoiu. 

Deşi am fost arestat acum 5 săptămâni, rănile de la picioare, corp (coaste) şi părţile 
intime nu s-au vindecat şi sunt încă sub tratament la Spitalul American din Istanbul. 

În timpul cât am fost arestat, legionarii mi-au ocupat casa din Ploieşti, au consumat 
tot ce au găsit de mâncare şi au luat cantităţi considerabile de haine de-ale mele şi de-ale 
soţiei mele. De asemenea, au luat bijuteriile soţiei mele, bani gheaţă, precum şi maşina care, 
după câte ştiu, se află încă în posesia lor. Pregătesc o listă cu articolele luate de la mine din 
casă, precum şi a lucrurilor care erau asupra mea.  

 
Semnat de mine la Istanbul, luni, 10 noiembrie 1940 

J. E. Treacy 
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Anexa VI 
 
Statutele Societăţii Anglo-Române din Bucureşti 
 

Art. 1. Se înfiinţează în Bucureşti o Societate Anglo-Română pentru cultivarea 
relaţiunilor mai strânse între Anglia şi România prin studiul reciproc al vieţei, literaturei şi 
condiţiilor economice din ambele ţări. 

Art. 2. Societatea îşi interzice orice activitate politică şi confesională. 
Art. 3. Pentru ajungerea scopului societatea îşi propune: 
a) a cultiva relaţiuni cât mai strânse între Anglia şi România prin studiul limbei, 

literaturei, ştiinţei şi vieţei economice şi sociale engleze; 
b) a face cunoscut poporul englez şi civilizaţia sa în România în cercuri cât mai largi 

prin conferinţe, publicaţiuni, etc; 
c) a răspândi în Anglia cunoştinţe cât mai multe privitoare la România din toate 

punctele de vedere; 
d) a promova schimbul de informaţiuni economice şi sociale între cele două ţări; 
e) a mijloci tinerilor români cercetarea instituţiilor de educaţie din Anglia şi tinerilor 

englezi cercetarea instituţiilor similare din România; 
f) a facilita schimbul de publicaţiuni ştiinţifice, literare, artistice şi economice între 

ambele ţări; 
g) a uşura în sfârşit prin orice mijloace relaţiile culturale şi de prietenie între ambele 

popoare. 
Art. 4. Membrii societăţii vor fi: de onoare, activi ţi asociaţi. Membrii activi vor plăti 

o cotizaţie anuală de 250 lei şi o taxă de înscriere de 100 lei. Membrii asociaţi vor plăti o 
cotizaţie anuală de 100 lei. Membrii activi cari vor plăti o sumă de cel puţin 5 000 lei odată 
pentru totdeauna, vor fi consideraţi membri fondatori. 

Art. 5. Pentru a deveni membru trebue:  
a) a adresa o cerere preşedintelui indicând numele, prenumele, titlul şi ocupaţiunea, 

adresa şi adesiunea la statutele societăţii; 
b) a fi prezentat de 2 membri; 
c) a fi admis de comitetul executiv cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. 
Art. 6. Calitatea de membru încetează în urma demisiunii sau excluderii. Demisiunile 

trebuesc adresate în scris preşedintelui şi aprobate de comitetul executiv. Demisionarul este 
ţinut să achite cotizaţiile întârziate. El poate fi reprimit în urma unei cereri. 

Art. 7. Excluderea unui membru se hotărăşte de comitetul executiv cu majoritatea 
voturilor membrilor prezenţi, cu citarea celui interesat. Ea poate fi pronunţată pentru 
motivele următoare: 

a) refuzul de a se conforma regulamentelor şi statutelor societăţii; 
b) neplata cotizaţiilor. Membrii excluşi pentru acest motiv pot fi reprimiţi cu 

condiţia de a-şi achita datoria; 
c) greşelile grave contra onoarei şi bunei cuviinţe, constatate de comitetul executiv 

atrag după sine excluderea definitivă. 
Art. 8. Societatea va fi condusă de un comitet compus din 25 membri aleşi pe 3 ani 

în adunarea generală a societăţii. Ei vor putea fi realeşi la expirarea acestui termen. Orice 
vacanţă ivită în comitet se va complecta provizor prin cooptare până la adunarea generală. 

Biroul societăţii se compune din: 1 preşedinte, 2 vice-preşedinţi, 2 secretari, 1 casier, 
1 archivar. 

Doi din membrii comitetului vor fi şi cenzorii societăţii. 
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Din sânul comitetului se va alege un comitet executiv compus din cinci membri care 
va rezolva lucrările curente ale societăţii sub rezerva ratificării de cătră comitet. Fac parte de 
drept din comitetul executiv, preşedintele, un secretar şi casierul. 

Art. 9. Preşedintele reprezintă societatea în toate împrejurările şi înaintea tuturor 
autorităţilor. În caz de paritate de voturi, votul său hotărăşte. 

Art. 10. Adunarea generală ordinară se va convoca în fiecare an la 30 Mai. Numai 
membrii activi vor avea drept de vot. Dacă la această adunare nu se va întruni majoritatea 
membrilor societăţii, adunarea se va amâna peste o săptămână, când se va putea ţine în 
mod valabil cu orice număr de membri. Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea 
voturilor membrilor activi prezenţi sau reprezentaţi, însă orice modificare a statutelor 
trebue să fie votată de două treimi dintre membrii activi prezenţi sau reprezentaţi. Adunarea 
se va putea întruni şi în mod extraordinar după cererea comitetului executiv sau din 
iniţiativa unui sfert dintre membrii societăţii. 

Art. 11. Averea societăţii se compune din: 
a) cotizaţiuni; 
b) donaţiuni; 
c) produsul conferinţelor, etc. organizate de societate; 
d) orice alte venituri sau bunuri ale societăţii. 
Art. 12. Societatea îşi propune a fonda un club şi o bibliotecă pentru uzul membrilor 

săi. 
Art. 13. Disolvarea societăţii nu poate fi hotărâtă de cât cu o majoritate de două 

treimi din numărul membrilor activi. 
Art. 14. În caz de disolvare, averea societăţii trece de drept Fondaţiunii Carol I, din 

Bucureşti. 
Art. 15. Societatea îşi rezervă dreptul de a înfiinţa filiale în centrele culturale din 

România şi dreptul de afiliare cu alte societăţi similare existente în momentul înfiinţării ei. 
Art. 16. Sediul societăţii este în Bucureşti. 
Se dă mandat D-lui avocat Mircea Angelescu pentru a face în numele societăţii toate 

formalităţile necesare pentru obţinerea personalităţii juridice. 
 
Comitetul: 
Preşedinte D-l Dr. C. Angelescu 
Vicepreşedinţi D-l Prof. I. Angelescu, D-l General Radu Rosetti 
Secretar, D-l V. Ispir 
Casier, D-l Petru Drăgănescu-Brateş 
 
Membri: 
D-l C. Argetoianu 
D-l Mircea Angelescu 
D-l Rev. I. H. Adenay 
D-l David Asc 
D-l Aristide Blank 
D-l R. I. Baird 
D-l George Boncescu 
D-l Prof. I. Botez 
D-na M. Catargi 
D-l Constant Georgescu 
D-l G. I. Gorst, Consul Brit. 
D-l Prof. P. Grimm 
D-l Prof. Dr. G. Marinescu 
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D-na Pantazi 
D-na A. Romalo 
D-l Prof. Dragoş Protopopescu 
D-l I. D. Protopopescu 
D-l H. R. Saltmarsh 
D-l W. Watson 
 

[ANRDANIC, fond Ministerul Propagandei Naţionale. Propagandă, dosar nr. 1952, f. 15-16] 
 
 
Anexa VII 
 

Ministerul Regal al Afacerilor Străine 
Înregistrată la nr. 81089 
Direcţia Cabinetului şi a Cifrului  
din 12 Decembrie 1940 
TELEGRAMĂ DESCIFRATĂ 
Legaţiunea din Londra 
1236, Data 12 Decembrie 1940, ora 8.30 
EXTERNE BUCUREŞTI 
După peste trei luni de bombardament intens şi pierderi considerabile atât ca 

proprietate clădită cât şi ca navlu comercial scufundat, situaţia politică, economică şi socială 
aci este în linii generale fermă şi stabilă. Nu vedem niciun semn de desagregare nici de 
descurajare sau slăbire. Niciunul din serviciile publice cunoscute mie nu s-a desorganizat. 
Ba dimpotrivă, aş fi înclinat a crede că pe măsură ce atacul împotriva Marei Britanii se 
intensifică, în aceiaşi măsură creşte îndârjirea apărării şi a reorganizării în vederea 
supravieţuirii. 

Există pe lume organisme plăpânde pe care le dobori dintr-o singură lovitură. Altele 
au o structură atât de dură şi o vitalitate atât de profundă încât poţi lovi în ele fără limită şi 
nu-şi dau sfârşitul. Cazul Angliei este unul din acestea din urmă. 

Bombardamentele au pricinuit pierderi considerabile fără însă a afecta nici moralul 
populaţiei nici facultatea de reorganizare spontană. Din observaţiile mele personale 
socotesc că facultatea de reorganizare spontană este explicaţia miraculoasei rezistenţe 
engleze. 

Facultatea de reorganizare şi reconstrucţie, graţie colaborării complet desinteresate a 
întregului public, fără deosebire de clasă, face ca pe măsură ce bombardamentul pricinueşte 
noi distrugeri, vechile distrugeri sunt cât mai repede înlăturate şi reparate. 

Bilanţul între distrugeri şi reparaţiuni este bineînţeles pasiv, dar acoperit cu prisos de 
enormele resurse financiare ale Marei Britanii. Nu trebue uitat că resursele ei financiare şi 
deci de aprovizionare îşi au sursa în toate continentele, plus ajutorul financiar al Statelor 
Unite. Aceste resurse, după părerea mea, în fluiditatea lor sunt nemăsurate şi totodată 
insesisabile adversarului. 

Enorma putere financiară anglo-saxonă formează un întreg, centrat în momentul de 
faţă la Washington. Marea Britanie este exponentul european al lumei anglo-saxone. 

Până în momentul de faţă, privaţiunile materiale la care este supus publicul de aci, 
sunt în majoritate alimentare şi nu prea severe. 

Privaţiunile pentru locuinţă ale celor bombardaţi sau în primejdie de a fi bombardaţi 
sunt suportate cu mult stoicism. Tot astfel publicul suportă fără murmur să-şi rişte viaţa 
sub bombardament, iar moartea este întâmpinată cu cea mai mare seninătate. Elementul 
important este temperamentul englez care acceptă moartea cu indiferenţă. Buna cuviinţă 
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cere ca despre cei morţi să nici nu fie vorba. Englezului nu-i este teamă nici de ruina 
materială, fiindcă are ferma credinţă că dacă supravieţuieşte primejdiei, oricând şi oriunde 
pe lume îşi va putea reconstrui căminul şi astfel să-şi refacă starea de altă dată. În acest fel 
consider pe englez un pionier prin naştere. 

Este deci foarte greu de a sdrobi moralul englez, iar în ce priveşte distrugerile 
materiale, ele reclamă un război de foarte lungă durată. 

Moralul publicului faţă de război îl arată rezultatul ultimelor alegeri parţiale, în care 
candidaţii pacifişti au obţinut un număr ridicol de mic de voturi. La Parlament de asemenea 
ultimile discursuri privitoare la pace au arătat că cu excepţiunea a trei deputaţi de nuanţă 
comunistă, toţi membrii Parlamentului s-au jenat să manifesteze alte idei decât acelea ale 
publicului şi anume de continuare a războiului. 

Adevărul este că dacă chiar unii dintre deputaţii majoritari sau minoritari, unii 
membri ai Guvernului sau unele persoane din cadrele partidului conservator ar fi foarte 
doritoare să se încheie o pace de compromis, aceste dorinţe se lovesc de îndârjirea opiniei 
publice şi a grupului laburist din Guvern, care cer continuarea războiului. 

Aşadar bombardamentul aerian, în loc de demoralizare are tocmai efectul contrar, 
acela de a oţeli voinţa publicului pentru a-l face să accepte orice sacrificiu. 

În momentul de faţă, Anglia este stăpânită de ideea continuării războiului, care 
pentru publicul de aci a îmbrăcat un caracter aproape religios. Spiritul întregului război, 
privit de aci, are acest caracter religios, Marea Britanie fiind convinsă că luptă pentru 
limitarea ereziei economice marxiste şi în acelaşi timp pentru limitarea ereziei biologice 
rasiste. La fel ca pe timpul religios de acum trei sute de ani publicul suferă mai mult decât 
militarii şi de fapt publicul în totalitatea lui, graţie propagandei totalitare în cuprinsul 
naţiunii, participă efectiv la război. 

În ceeace priveşte situaţia militară, după avizul experţilor, ea este cu mult mai bună 
astăzi decât acum şase luni. Aviaţia engleză se arată egală cu aceea a adversarului şi puterea 
marinei se zice că este în creştere. 

Ajutorul american este mai efectiv şi mai important decât se spune. 
În rezumat, publicul are moralul ridicat fiindcă priveşte acest război sub prisma 

religioasă suportând toate riscurile şi privaţiunile pentru ideea înfăptuirii unei ordine 
internaţionale, aş zice de esenţă divină. Propaganda este mai mult făcută prin predici 
bisericeşti decât de Ministerul Propagandei. 

Ceeace se discută aci nu sunt chestiuni teritoriale decât în măsura în care acestea 
sunt legate de problema de întregire naţională pentru naţiunile mici, factorul securitate 
urmând să se discute în comun la Conferinţa Păcii, când se va fixa constituţia Statului nou 
internaţional. 

Poziţia diplomatică a Marei Britanii în momentul de faţă este dominată de: 1) 
Înţelegerea economică cu Spania, care asigură acestor două Puteri predominarea în 
Mediterana de Vest şi 2) Victoriile din toate părţile britanice în Albania şi Egipt, care 
întăresc controlul Marei Britanii în Mediterana orientală. Consecinţa acestor două 
consolidări ar fi speranţa pe care am auzit-o exprimată aci în cercurile apropiate 
Guvernului, anume că Italia fiind adversarul cel mai slab să poată fi detaşată de Axă, pe 
măsură ce Franţa s-ar apropia de Germania. Se pretinde aci că Italia ar putea fi câştigată în 
sfera de interese britanice mediteraneene dacă victoriile greco-britanice vor arăta publicului 
italian că ajutorul pe care i l-a oferit Germania este insuficient. 

 
FLORESCU 
1236 

[AMAER, fond 71 Anglia, vol. 14, f. 367-372] 
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ABSTRACT 
 
 

Great Britain and Romania (1936-1941): Political, Economic and Cultural Relations 
From 1936 to 1938, relations between Great Britain and Romania were almost exclusively 
determined by economic collaborations, by that related to navigation on the Danube and 
by the two states’ desire to defend peace in Europe and maintain the status quo established 
after the First World War. There is nothing spectacular to note about these two years even 
though the two countries’ foreign policies went through two important changes of attitude 
as early as 1936. In both cases, the foreign affairs changes promoted by the governments in 
London and Bucharest had to do with Germany. The acceptance by the British of the 
Rhineland’s remilitarisation and the removal of Nicolae Titulescu from the position of 
Minister of Foreign Affairs in Bucharest were events setting the path for important foreign 
policy changes subsequently to be made by the two countries. By making these decisions, 
the conciliatory attitude of Great Britain towards the Third Reich was made a reality in 
1936, while Romania was starting its long process of conformation to the German power, 
which it had neglected from 1918 onwards. 

1938 and 1939 were years when the two countries collaborated at multiple levels in 
a way that was only subsequently duplicated at the Peace Conference in Paris and then 
never again until the fall of the Romanian communist regime in 1989. If prior to the 
Munich Conference, King Charles II and the Romanian government had believed that 
France was the great power on which Romania should focus its foreign policy, a significant 
change occurred at that point. Between late 1938 and mid-1940, Great Britain, whose 
support had previously only been seen by the Romanian government as a desirable addition 
to France’s support of Romania’s interests, became in the latter’s eyes the only western 
state capable of stopping the revisionist ambitions of Germany and, implicitly, of Hungary 
and Bulgaria. 

From the official visit of Charles II to Great Britain until the spring of 1940 the 
government in London adopted an atypical policy in its relations with Central and Eastern 
Europe, by getting involved in the support of far-away states where the British did not 
have too great an interest, except for some investments in the Romanian oil extraction and 
processing industry. The thing that must be emphasized is that it wasn’t the French who 
reacted to the exaggerated growth of German power in this part of the continent, but 
rather the British, despite the fact that until around the beginning of the Second World 
War, unlike France, Britain had had no political obligations towards the Central and 
Eastern European states. It is a less known fact that as early as 1938, in parallel with its 
diplomatic involvement on the eastern flank of Europe, the government in London also 
enforced a consistent economic plan aimed at supporting the governments on this side of 
the European continent, with a special focus on Romania. 

In consequence, despite the instauration of a dictatorial regime in Romania, which 
was, truth be told, a weak one, in 1938 and 1939 Romanian-British relations were tighter 
than ever they had been during the interwar period, culminating with the granting by the 
government in London of the 13 April 1939 warranties. Large amounts of Romanian oil 
and wheat were bought for the British market, in spite of the fact that due to their high 
prices such purchases were considered unnecessary products; their only aim was to deprive 
Germany of raw materials and to provide the Romanian government with some space for 
manoeuvre before the pressure being exerted by the Reich. 
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As it was widely known that through culture one may also fulfil political agendas, 
Romanian-British cultural relations made significant progress in the years just before the 
Second World War. The organisation of a general exhibition introducing Romania to the 
people of London, the translation into English of important pieces of Romanian literature 
and the publication of articles in the British newspapers were all part of these actions 
meant to improve Romania’s image in the eyes of the British public. Considering that in 
the interwar period the British cultural influence on Romania had been at its lowest, 
starting in 1936 the government in London made efforts to ameliorate this situation. The 
setting up of departments of English language and literature in Romanian universities, a 
Romanian language BBC programme, and a British cultural institute in Bucharest were all 
concrete actions aimed at improving the level of Romanian-British cultural relations. 

Great Britain failed in its attempts to counterbalance the increasing influence of 
Germany in Central and Eastern Europe as almost everything favoured the Germans. The 
smaller geographical distance between Romania and the Reich compared to the large 
distance between the Balkan state and Britain, the existence of a direct transport link along 
the Danube between the Romanian and German harbours, the tradition of Romanian-
German commercial economic relations which had been interrupted by the First World 
War, plus Germany’s traditional interest in the eastern flank of the European continent 
were all aces which the Germans held and the British did not. And then France’s leaving 
the war sealed the fate of British influence in Romania, in spite of the fact that a British 
Legation remained operational in Bucharest for another six months after the French 
surrender in June 1940. 

The start of the Battle of Britain, the setting up of the first German-loving 
Romanian government to have existed since the end of the First World War followed by 
the proclamation of the national-legionary state on 14 September 1940 and the joining of 
the Axis alliance under General Antonescu were the events which most significantly 
damaged Romanian-British relations, reducing them to less than minimal. The hostile 
attitude of the Romanian government towards Great Britain, the defamatory articles 
published by the Romanian press on Britain and everything British, plus practically non-
existent Romanian-British bilateral trade led, as was only natural, to the closing down first 
of the British Legation in the Romanian capital and then the Romanian one in London in 
early 1941. The joining of the Axis alliance put an end to Romanian foreign policy 
oscillations as the political leaders in Bucharest chose to make alliance with Germany, 
which in 1940 was the only power considered capable of protecting the Romanian territory 
against a new Soviet aggression. Moreover, through close economic and military 
collaboration with the Reich, the Romanian government, led by Ion Antonescu, aimed at 
gaining Hitler’s goodwill and having him cancel the provisions of the Vienna Award. 

Coincidence or not, the instigation of a state of belligerence between Great Britain 
and Romania occurred on the day of the Japanese attack on Pearl Harbor, an event which 
turned the conflict into a global one as the United States of America entered the Second 
World War. Thus, the day of 7 December 1941 saw the end of a long collaboration 
between London and Bucharest and the two states entered a state of war, an absolute first. 
Despite the fact that in the interwar period Romania had been much attached to the two 
great West European democracies - France and Britain - through an apparently inexplicable 
turn of events it came to join the German camp. The European balance of power at that 
point, the territorial losses suffered in the summer of 1940 to the benefit of the Soviet 
Union, Hungary and Bulgaria, plus the Romanian leaders’ predisposition to let past events 
slide had all led to this situation. The power of the Romanian people to adapt, proven 
across the centuries, and their vocation to collaborate, to integrate at any cost, had 
significantly contributed to this major shift of direction in Romanian foreign policy. 



Marea Britanie şi România (1936-1941) 

385 

Germany’s victory over France ended the double game played in the last years of the 
interwar period; King Charles II and his government had to decide upon a policy that 
would be entirely favourable to the Axis, which meant abandoning Britain. In 1944, when it 
became clear that Germany would lose the war, Romania switched sides again and became 
an ally of the Soviet Union; the main reasons for its choice were those of getting 
Transylvania back and avoiding being crushed by the Soviets. 
 

(Translated by Silvana Vulcan) 
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