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Lucrarea de faţă, intitulată Relaţiile româno-germane în perioada 1930-1940 

şi realizată sub coordonarea profesorului univ. dr. Vasile Vese abordează, din 

perspectiva relaţiilor internaţionale, raporturile politico-diplomatice româno-germane 

în perioada domniei regelui Carol al II-lea al României, adică 1930-1940. 

Relaţiile româno-germane în perioada interbelică reprezintă o temă abordată 

atât de istoriografia românească, cât şi de cea străină. Dintre autorii români care au 

cercetat acest domeniu amintim pe Ioan Chiper (România şi Germania nazistă. 

Relaţiile româno-germane între comandamente politice şi interese economice 

(ianuarie 1933-martie 1938), Constantin Buchet (România şi Republica de la Weimar 

1919-1933) şi Ottmar Traşcă (Relaţiile politico-militare româno-germane, septembrie 

1940-august 1944). Dintre autorii străini, cei mai cunoscuţi sunt Andreas Hillgruber 

(Hitler, regele Carol şi mareşalul Antonescu) şi Rebecca Haynes (Politica României 

faţă de Germania între 1936 şi 1940). Lucrările lor au fost traduse şi în limba română. 

Cărţile lui William Grenzbach (Germany’s Informal Empire in East-Central Europe), 

Berry Crosby Fox (German Relations with Romania 1933-1944) şi altele, care 

abordează şi relaţiile româno-germane, nu au fost, încă, traduse în limba română. 

Principalele dificultăţi care intervin în cercetarea acestui domeniu rezidă din 

faptul că documentele din epoca respectivă se găsesc în multe arhive, din Germania şi 

România, dar şi din alte ţări, în special S.U.A. şi Rusia. Unele dintre aceste arhive 

sunt deschise cercetătorilor, altele sunt, încă, ţinute secret. Totodată, cantitatea 

materialului documentar este foarte mare, astfel încât selectarea informaţiilor 

relevante necesită importante investiţii de timp. În stadiul actual al cercetărilor, 

părerile sunt împărţite, faţă de rolul României în politica externă a Germaniei şi rolul 

Reich-ului în politica externă a României. Cu toate că există, aşa cum arătam în 

paragraful precedent, câteva monografii în acest domeniu, cercetările trebuie să 

continue şi, odată cu deschiderea tot mai multor arhive şi desecretizarea tot mai 

multor documente, este necesară sintetizarea chestiunilor legate de relaţiile româno-

germane, astfel încât să poată fi formulate concluzii clare, care să diminueze 

contradicţiile dintre cercetători. 

Teza de faţă este structurată pe patru capitole. Primul capitol are ca obiectiv 

evidenţierea mecanismelor şi manierei de realizare a politicii externe germane în 

perioada 1930-1940. În perioada Republicii de la Weimar, singura instituţie 

importantă în realizarea politicii externe germane a fost ministerul de Externe german 

(Auswärtiges Amt). Între politica externă promovată de autorităţile Republicii de la 
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Weimar şi cele naziste au existat elemente de continuitate şi elemente de 

discontinuitate. Păstrarea în funcţia de ministru de Externe a lui Konstantin von 

Neurath, până în anul 1938 şi neintervenţia în politica de cadre a A.A. au determinat 

ca această instituţie şi activitatea sa să constituie un element de continuitate în politica 

externă germană în perioada 1930-1938. Multiplele instituţii de partid, cu rol în 

gestionarea afacerilor germanilor din afara Germaniei sau a cetăţenilor germani de 

peste hotare, prin metodele adesea improvizate, folosite, prin rivalitatea dintre ele şi 

implicarea în afacerile interne ale diferitelor state, constituie un important element de 

noutate şi discontinuitate în afacerile străine ale Reich-ului. Oficiul de politică externă 

al partidului nazist (Außenpolitisches Amt), condus de Alfred Rosenberg, a urmărit 

susţinerea, în statele în care şi-a desfăşurat activitatea, unor oameni politici sau partide 

favorabile Germaniei. A. Rosenberg se considera un „contraministru” de Externe însă 

ambiţiile sale nu au fost satisfăcute niciodată întru totul de către Adolf Hitler, datorită 

radicalismului lui Rosenberg, care, într-o funcţie cheie, putea compromite relaţiile 

Germaniei cu diferite ţări. Oficiul pentru germanii din străinătate al partidului 

(Auslandsorganisation) a urmărit să coalizeze germanii din afara graniţelor ţării în 

jurul partidului nazist (N.S.D.A.P.), astfel încât aceştia să susţină economia Reich-ului 

prin promovarea produselor germane şi a schimburilor comerciale cu firmele 

germane. Nu este de neglijat cotizaţia pe care ei o plăteau, în calitate de membri ai 

N.S.D.A.P. 

După venirea la putere a naziştilor, aceştia au trecut la punerea în practică a 

două principii importante ale ideologiei lor. Ecranarea măsurilor luate în Germania 

de noul regim faţă de mediul internaţional (Abschirmung) a avut scopul de a nu 

determina ostilitatea mediului internaţional faţă de aceste măsuri. Egalizarea 

structurilor de partid cu cele de stat (Gleichschaltung), fiind specifică sistemelor 

totalitare, avea menirea de a cimenta puterea în mâinile partidului nazist. Astfel, din 

punct de vedere juridic, organismele de partid au căpătat şi caracter oficial, de stat, 

astfel încât cele implicate în politica externă sunt de interpretat diferit faţă de organele 

partidelor din statele democratice. 

Factorul principal de decizie în Germania nazistă a fost Adolf Hitler. Aşadar, 

şi chestiunile de politică externă au stat sub imperiul viziunilor şi dorinţelor sale. 

Astfel, după 30 ianuarie 1933, obiectivele Germaniei au depăşit sfera revizionistă. 

Hitler dorea mai mult decât anularea prevederilor Tratatului de la Versailles, dorea să 
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obţină spaţiu vital în est şi să transforme Germania într-un imperiu longeviv care să 

reprezinte principala putere a lumii. 

Din punct de vedere istoriografic, am urmărit să introducem, prin intermediul 

acestui prim capitol, în circuitul ştiinţific din România o serie de lucrări în limba 

germană, care nu au fost traduse şi care oferă o perspectivă diferită asupra politicii 

externe naziste, spre deosebire de lucrările româneşti sau cele internaţionale (franceze, 

americane, engleze). 

În echilibru cu primul capitol şi din aceleaşi raţiuni de a evidenţia 

mecanismele şi maniere de realizare a politicii externe, capitolul al doilea este dedicat, 

aşadar, României. Capitolul este structurat pe două părţi. Una amplă, care ilustrează 

principalele decizii de politică externă luate la Bucureşti, cea de a doua care scoate în 

evidenţă concepţiile şi poziţiile principalului factor de decizie în acest domeniu, 

desemnat astfel prin constituţia ţării, regele Carol al II-lea. 

Spre deosebire de Germania, România a jucat un rol mai mic în relaţiile 

internaţionale în perioada de referinţă, a dispus de fonduri mai mici şi de un aparat 

birocratic și corp diplomatic mai restrâns pentru realizarea politicii externe, de 

instituţii mai puţin numeroase. De fapt, doar Ministerul Afacerilor Străine, a fost 

implicat în realizarea şi gestionarea afacerilor străine ale României, cu excepţia unor 

nesemnificative demersuri private. 

Principalul obiectiv al politicii româneşti a fost conservarea frontierelor ţării, 

aşa cum fuseseră ele stabilite la Conferinţa de Pace de la Paris, din 1919-1920. În 

urmărirea acestui obiectiv, autorităţile de la Bucureşti au ales să continue colaborarea 

cu puterile Antantei şi au considerat că participarea la sistemul securităţii colective şi 

la activitatea Societăţii Naţiunilor este cea mai bună metodă. Altfel spus, autorităţile 

române s-au încadrat în curentul idealist. Considerând fundamental principiul Pacta 

sunt servanda, oamenii politici români au încercat să contribuie la lărgirea sistemului 

de alianţe care constituia sistemul securităţii colective şi să determine, dacă era 

posibil, puterile care erau ostile României să încheie tratate prin care să se garanteze 

frontierele ţării lor. Privind retrospectiv, constatăm că o eroare a acestor decidenţi a 

fost că nu au luat în considerare faptul că statele revizioniste nu respectau tratatele. 

Liderii politici revizionişti nu doreau să respecte tratatele, întrucât reprezentanţii 

statelor lor fuseseră forţaţi să le semneze, astfel încât acestea erau, mai degrabă, 

dictate, nu acorduri încheiate de bună-voie. Astfel, oamenii politici idealişti, bazându-

se doar pe „forţa” tratatelor, au neglijat, într-o considerabilă măsură, dezvoltarea altor 
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mijloace de asigurare a securităţii ţării / ţărilor lor, în afară de diplomaţie. Bucureştii 

s-au poziţionat într-o tabără adversă celei în care se afla Germania, stat revizionist şi, 

într-o măsură greu de calculat, revanşard. Odată cu prăbuşirea frontierelor României, 

în vara anului 1940, regele Carol al II-lea şi o bună parte a clasei politice româneşti au 

considerat că era oportună reorientarea politicii externe a ţării spre Germania. 

Al treilea capitol al tezei noastre de doctorat abordează relaţiile româno-

germane în perioada 1930-1940, însă nu într-un mod exhaustiv. Obiectivul acestei 

părţi a lucrării este de a aduce în circuitul ştiinţific documente germane inedite şi de a 

face unele reconsiderări, necesare ca urmare a ultimelor apariţii în istoriografia acestui 

domeniu. 

Relaţiile româno-germane s-au normalizat abia după venirea la putere în 

România, în septembrie 1940, a generalului Ion Antonescu. Astfel, perioada 1930-

1940, a fost una de tatonări, tensiuni şi tentative de normalizare, toate petrecute pe 

fondul complementarităţii economice dintre România şi Germania şi, aşadar, a 

intereselor relativ mari în acest sens. 

În ultima perioadă a Republicii de la Weimar, autorităţile române şi germane 

au încercat, în condiţiile crizei economice, să reglementeze juridic relaţiile lor 

comerciale. Preţurile produselor româneşte pentru export, în special agroalimentare 

scăzuse. Astfel, sumele provenite în urma desfacerii pe piaţa germană erau 

importante. Criza alimentară din Germania făcea necesare produsele româneşti. 

Tensiuni au apărut, însă, în urma impunerii de către Reich a unor taxe vamale ridicate. 

Această decizie a fost luată din dorinţa miniştrilor agriculturii de a proteja şi dezvolta 

agricultura domestică. În sfârşit, în vara anilor 1930 şi 1931 au fost încheiate acorduri 

economice temporare, care reglementau taxele vamale şi cantităţile de produse pe care 

cele două ţări şi le livrau reciproc. 

După venirea la putere a naţional socialiştilor, prin diversificare mijloacelor 

de politică externă germană, diplomaţia română a fost indusă în eroare. Din 1934, 

Hermann Göring a declarat sistematic că Germania urmărea realizarea unor relaţii 

economice româno-germane foarte bune. Hitler şi Rosenberg arătau părții române că 

Germania nu sprijinea revizionismul maghiar. Ministrul de externe K. von Neurath, în 

schimb, mult mai rezervat, arăta că Germania şi Ungaria întreţineau bune relaţii iar 

Reich-ul nu se abătea de la linia revizionistă şi de la bunele relaţii cu aliaţii săi 

(tradiţionali). Se poate constata că în pleiada de declaraţii mai mult sau mai puţin 

contradictorii, multe dintre ele prieteneşti faţă de România, poziţia ministrului de 
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Externe german a fost una corectă, care nu a indus în eroare autorităţile de la 

Bucureşti. 

În anul 1935, s-a încheiat primul acord economic mai consistent între 

România şi Germania. Acesta se dorea a fi baza pentru extinderea relaţiilor 

comerciale bilaterale şi prevedea contingentele de produse în schimburile dintre 

România şi Germania. 

Anul 1936 a fost unul cu multe contacte diplomatice, important prin 

posibilităţile pe care le-a oferit şi deciziile care au fost luate. La începutul şi finalul 

acestui an, Gheorghe Brătianu a făcut două vizite importante la Berlin, fără a deţine 

vreo funcţie oficială dar trimis de regele Carol al II-lea, pentru a identifica poziţia 

autorităţilor germane faţă de revizionismul maghiar. Hitler şi Göring au reuşit să 

adoarmă vigilenţa autorităţilor române faţă de susţinerea pe care o ofereau cauzei 

maghiare. De fapt, autorităţile germane au menţinut viu atât interesul Bucureştilor, cât 

şi al Budapestei, faţă de ele, declarând fiecăreia că nu o susţine pe cealaltă. Momentul 

favorabil, creat în ultima parte a anului 1936, în relaţiile româno-germane nu a fost 

fructificat de autorităţile române. Nu în ultimul rând, această situaţie favorabilă s-a 

datorat şi plecării lui Nicolae Titulescu din guvernul român. Astfel, în anii 1936-1937 

se amâna normalizarea şi îmbunătăţirea relaţiilor Bucureştilor cu Berlinul. 

Anul 1938 a fost unul important în ceea ce priveşte relaţiile României cu 

Germania. în condiţiile în care acţiunile revizioniste germane au început, de acum, să 

depăşească frontierele Reich-ului, autorităţile române au încercat să identifice poziţia 

puterilor europene faţă de România. Ele au căutat şi îmbunătăţirea relaţiilor cu 

Germania, fără, însă, a urmări abandonarea liniei tradiţionale de alianţă cu puterile 

occidentale. Astfel, autorităţile germane, Hitler în special, au simţit că atitudinea 

prietenoasă a României era conjuncturală şi determinată de sentimentele de teamă 

pentru securitatea statului şi nu de o dorinţă reală de apropiere de Reich. De aceea, aşa 

cum arătam mai sus, relaţiile româno-germane nu s-au normalizat până la plecarea 

regelui Carol al II-lea de pe tronul României. Din perspectiva politicii externe 

româneşti, putem defini perioada 1938-1940 una de tatonări. Autorităţile de la 

Bucureşti, declarându-şi neutralitatea, au încercat să amâne cât mai mult implicarea 

lor de-o parte sau de cealaltă, în diferendul ce se contura între Germania şi Occident, 

conflict care, din 3 septembrie 1939, a căpătat cea mai violentă formă. În anul 1940, 

prin decizia Consiliului de Coroană din mai şi prin încheierea tratatului economic cu 

Germania, numit şi Oelpakt, în aceeaşi lună, Bucureştii au făcut noi paşi în sensul 
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apropierii de Germania. Berlinul a fost, însă, cel care a consimţit ca Basarabia să cadă 

în sfera de influenţă sovietică, care a decis ca România să cedeze Transilvania de 

Nord, Ungariei iar Bulgariei să-i fie făcute concesii teritoriale. Aceste evenimente au 

determinat prăbuşirea regimului regelui Carol al II-lea. 

Un subcapitol aş acestei părţi a tezei face referire la rolul jucat de minoritatea 

germană din România în relaţiile româno-germane. În mod paradoxal, germanii din 

România nu au fost un catalizator al acestor raporturi, ci au constituit, mai degrabă, în 

mod indirect, o piedică în calea dezvoltării lor. Conturarea a două tabere, în fruntea 

uneia aflându-se Fritz Fabritius, la conducerea celeilalte Alfred Bonfert, care au ajuns 

să poarte a acerbă luptă între ele, a determinat unii factori de decizie din cadrul 

N.S.D.A.P. să trimită emisari în vederea împăcării celor două tabere. Aceste acţiuni au 

fost interpretate de autorităţile române şi de regele Carol al II-lea, pe bună dreptate, 

intervenţie în afacerile interne ale României şi au determinat o poziţie rece şi reticentă 

a Bucureştilor faţă de Berlin. 

Un alt aspect interesant al relaţiilor româno-germane îl constituie activitatea 

Oficiului pentru politică externă a partidului nazist în România. Aici, acest organism a 

încercat să coalizeze forţele de dreapta şi să le susţină în demersul lor de a ajunge la 

putere. În acest scop, germanii au plătit subsidii, au încurajat presa, au făcut jocuri de 

culise. Toate aceste aspecte au fost considerate de autorităţile de la Bucureşti din nou, 

intervenţii în afacerile interne ale României şi au determinat, la rândul lor, ostilitatea 

autorităţilor române faţă de Reich-ul nazist. Dintre politicienii români sprijiniţi de 

N.S.D.A.P., amintim în primul rând pe Octavian Goga, dar şi pe A.C. Cuza, Ştefan 

Tătărăscu, Horia Sima ş.a. 

Al patrulea şi totodată ultimul capitol al tezei este alcătuit din două scurte 

monografii, una despre rolul regelui Carol al II-lea, cealaltă despre cel al lui Gheorghe 

Brătianu, în relaţiile româno-germane. Aceste „minimonografii” reprezintă un 

element de noutate în istoriografia românească. Tocmai de aceea ne propunem, pe 

viitor, să extindem cercetările. 

Regele Carol al II-lea al României a fost un adept al alianţei României cu 

puterile occidentale. De pe aceste poziţii, în perioada 1930-1938 el nici nu a îngrădit 

dar nici nu a catalizat relaţiile româno-germane. A primit, de-a lungul anilor, în 

audienţă pe miniştrii germani la Bucureşti, diverse oficialităţi sau chiar persoane 

private germane. Nu a promovat, însă, la Bucureşti, o linie de politică externă 

filogermană. La urcarea pe tron a regelui Carol al II-lea, în anul 1930, autorităţile de 
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la Berlin sperau ca originile sale germane să joace un rol constructiv în dezvoltarea 

relaţiilor bilaterale. Cu timpul, însă, constatând poziţiile regelui român, Berlinul şi-a 

schimbat perspectiva şi, ca urmare a tensiunilor din perioada noiembrie 1938-iulie 

1940, a ajuns chiar să dorească plecarea lui Carol de la conducerea statului român. 

Facem precizarea că regele Carol al II-lea, cu toate că a fost susţinătorul apropierii 

României de Franţa şi de Marea Britanie, nu se încadrează în curentul politic idealist. 

Nu îl putem include, însă, nici în rândurile realiștilor. El ocupă un loc aparte în viaţa 

politică românească. 

Gheorghe Brătianu nu a ocupat niciodată o funcție oficială în aparatul român 

de stat. El a fost, însă, un om politic destul de important și a încurajat îmbunătățirea 

relațiilor româno-germane. Acest fapt nu implica, în viziunea lui Gheorghe Brătianu, 

ruperea relaţiilor României cu aliaţii occidentali, respectiv Franţa şi Marea Britanie. 

Imboldul lui Gh. Brătianu pleca de la constatarea că România se afla într-un spaţiu 

geopolitic în care macrodeciziile erau luate de către Germania şi de către U.R.S.S. 

Astfel, ca urmare a faptului că partea sovietică avea pretenţii revizioniste de la 

România iar cea germană urmărea doar îmbunătăţirea şi aprofundarea relaţiilor 

economice, Gh. Brătianu propunea ca Bucureştii să promoveze o politică externă 

alături de Germania, pentru a-şi asigura securitatea frontierelor. În acest scop, 

Brătianu a făcut demersuri politice pe lângă factorii de decizie români şi pe lângă 

regele Carol al II-lea şi, totodată, a efectuat o serie de vizite în Germania, la Berlin, 

unde a fost primit în audienţă de principalele personalităţi politice, adică de Adolf 

Hitler, Hermann Göring şi de Konstantin von Neurath (dar şi de alţi oameni politici 

importanţi). 

Relaţiile româno-germane în perioada celui de al doilea deceniu interbelic 

constituie o pagină deosebit de importantă din politica externă românească, întrucât 

aici s-a aflat cheia asigurării securităţii frontierelor României. Altfel spus, aşa cum 

deja am arătat, autorităţile germane au fost cele care au stabilit ca România să cedeze 

teritorii vecinilor ei, tot ele fiind cele care puteau împiedica acest lucru. De aceea, 

relaţiile româno-germane trebuie să constituie un exemplu (respectiv contraexemplu) 

pentru modul de promovare a intereselor de către autorităţile române. 

În relaţiile României cu Germania mai sunt o serie de necunoscute, legate de 

sprijinul acordat de autorităţile naziste unor oameni politici şi formaţiuni politice 

româneşti (între care şi Garda de Fier, despre care s-a scris mult însă mai sunt de 

descoperit o serie de elemente importante) şi de rolul minorităţii germane din 
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România în raporturile Berlinului cu Bucureştii. Totodată, elaborarea unor monografii 

despre implicarea instituţiilor naziste în România ar putea aduce clarificări asupra 

raporturilor româno-germane. Abia după parcurgerea acestor etape pot fi trase 

concluzii finale şi complexe în acest domeniu vast, incitant, cu multe elemente de 

controversă. 

  


