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Abstract. This paper aims to expound the political-diplomatical italian-
romanian relations between the Mussolini's enterance in politics in 1922
and his fall in 1943 with the Anglo-American Landing. These relations are
presented in detail, in the tensioned and sinuos context of that period.

Evoluþia relaþiilor politico-diplomatice italo-române nu a fost una netedã, ternã,
distingându-se, fãrã eforturi de departajare, câteva etape cu subdiviziuni aferente.
Demarcarea acestora coincide cu intrarea în scenã a lui Mussolini, care impune
din 1922 o politicã diferitã de cea a predecesorilor Giovanni Giolitti sau Carlo Sforza;
coincide cu epoca în care generalul Al. Averescu devine premier ºi când acesta
imprimã o turnurã fericitã, deºi efemerã; sau cu dictatura Mareºalului Ion Anto-
nescu, care este ºi epoca unei colaborãri intense ºi pe alocuri extrem de fruc-
tuoasã în contextul unei evoluþii generale europene care elimina alternativa.
Contextul internaþional (ascensiunea lui Hitler cu cortegiul sãu de consecinþe;
acþiunea italianã în Etiopia; Diktatul de la Viena; conflagraþia mondialã) este
fundalul de manifestare ºi al relaþiilor bilaterale italo-române.

Leitmotivele românilor — Transilvania, Basarabia, statu-quo-ul în Europa
dupã Versailles — ºi cele ale italienilor — rolul mediator al Italiei în diferendele
balcanice, bazinul dunãrean ca zonã de influenþã italianã, misiunea Romei — cu
greu au putut fi conciliate. Francofobia ºi maghiarofilia italienilor au fãcut tot
mai dificilã crearea unei punþi între cele douã diplomaþii.

Liderii ºi oamenii politici români ai acestui interstiþiu care atenueazã asperi-
tãþile unei relaþii dificile sunt: influentul Ion I. C. Brãtianu, abilul Take Ionescu,
popularul Al. Averescu, intransigentul N. Titulescu, verticalul I. Antonescu. Pre-
opinenþii italieni sunt desigur Mussolini, secondat de deþinãtorii portofoliului
Externelor — Dino Grandi ºi Galeazzo Ciano sau alþi membri ai Consultei— G.
————————

1 Pentru cunoaºterea raporturilor politico-diplomatice ºi militare italo-române vezi, între altele, V. F.
Dobrinescu, I. Pãtroiu, G. Nicolescu, Relaþii politico-diplomatice ºi militare româno-italiene (1914–1947),
Bucureºti, 1999; Giuliano Caroli, Rapporti militari fra Italia e Romania dal 1918 al 1945. Le carte dell’Ufficio
Storico, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, 2000.
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Bottai, A. Pavollini, D. Alfieri. Indirectã, dar nu mai puþin influentã, a fost acþiu-
nea unor terþe pãrþi : ungurii Istvan Horthy, Csaki, Pál Teleki, care au dus în Italia
o politicã cu consecinþe nefaste pentru România; ruºii Gheorghi Cicerin, Maxim
Litvinov sau Molotov, care au punctat mereu interesul sovietic în problema
Basarabiei în contactele lor cu Italia (pânã în 1927) ºi Germania (mai cu seamã
dupã 1939).

Misiunea diplomaticã italianã la Bucureºti2

Relaþiile bilaterale italo-române au cunoscut câteva curbe ascendente ºi des-
cendente în perioada interbelicã. Nu s-au înregistrat însã tensiuni majore care sã
ducã la declararea ca persona non grata a vreunui membru al misiunii diploma-
tice sau chemarea sine die a mandatarului sãu. Nici mãcar în situaþia atipicã a
existenþei la Bucureºti a douã legaþii italiene în epoca Republicii de la Salò.

ªefii misiunii italiene la Bucureºti dupã marele rãzboi au fost: Alberto Martin
Franklin (1919); Pompeo Aloisi (1923); Carlo Durazzo (1925); Gabriele Preziosi
(1928); Ugo Sola (1932); Pellegrino Ghigi (1938); Renato Bova Scoppa (1941);
Pietro Gerbore ºi Armando Odenigo (1945)*. Personalitatea fiecãruia ºi-a pus
neîndoielnic amprenta asupra evenimentelor girate sau gestionate de ei. Pentru a
identifica câteva dintre trãsãturile lor ºi a localiza misiunea din România în ca-
drul carierei lor diplomatice, am cercetat fondul Archivio del Personale conser-
vat în Arhiva Istorico-Diplomaticã a Ministerului Afacerilor Externe Italian
(ASMAE). Deducem, din aceste informaþii, atât importanþa care se atribuia re-
prezentanþei italiene de la Bucureºti, cât ºi profilul diplomatului italian destinat
pentru regiunea sud-esticã a Europei. Sunt diplomaþi de carierã, juriºti, ofiþeri
sau literaþi, toþi sunt experimentaþi, iar unii sunt specializaþi în probleme danubi-
ano-balcanice. Acþiunea lor poate fi înþeleasã, desigur, doar prin raportare la
obiectivele politicii externe pe care au servit-o. Se poate lesne constata o conti-
nuitate a misiunii (vezi rocada Sola-Durazzo, cazul Aloisi, dar nu numai) ºi o
strategie articulatã a diplomaþiei italiene în regiune.
Martin Franklin Alberto3 (Napoli, 1876–1943), licenþiat în drept la Roma, a

fost numit ministru la Bucureºti în 1919. Cu contesa Erminia Miniscalchi Erizzo
(n. 1891) s-a cãsãtorit chiar în vremea acestei misiuni (martie 1921). Avea sã de-
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* Omologii lor la Roma au fost: Alexandru Em. Lahovary (2 dec. 1917 – 1 febr. 1928); Dimitrie I. Gr.

Ghika (1 febr. 1928 — 27 apr. 1931; 1 iun. 1932 – 1 iul. 1933); Ion Lugoºianu (1 iul. 1933 – 15 nov. 1937);
Alexandru Duiliu Zamfirescu (1 apr. 1938 – 25 sept. 1939); Raoul Bossy (25 sept. 1939 – 15 oct. 1940); Ion
Victor Vojen (15 oct. 1940 – 25 mart. 1941); Vasile Grigorcea (25 mart. 1941 – 1 oct. 1943).

2 Relaþiile diplomatice între România ºi Italia s-au stabilit în 1873, Cf. R. V. Bossy, Politica externã a Ro-
mâniei între anii 1873–1880 privitã de la agenþia diplomaticã din Roma, Bucureºti, 1928; Dan Berindei, Ro-
ma, în Reprezentanþele diplomatice ale României, coord. Vasile Gliga, Constantin Turcu, partea a II-a. Istoricul
reprezentanþei italiene la Bucureºti pânã la primul rãzboi mondial a fost tratat în detaliu în studii riguros întoc-
mite în baza documentelor de arhivã. Vezi Enrico Serra, I fondi archivistici sulla Romania esistenti presso il
Ministero degli Esteri, în „Storia Contemporanea“, a. XI, n. 2, aprile 1980, p. 305–320; Rudolf Dinu, Giuseppe
Tornielli-Brusati di Vergano. Notes regarding his diplomatic Mission in Romania 1879–1887, în Anuarul Insti-
tutului Român de Culturã ºi Cercetare Umanisticã, Veneþia, 5/2003, p. 398–446. Pentru intervalul de timp din-
tre cele douã rãzboaie mondiale nu existã astfel de studii speciale.

3 ASMAE, Archivio del Personale, b. (busta) 75, fasc. (fascicolo) 290 (I M / 71).



vinã ulterior ambasador la Santiago (1924) ºi Stockholm, distins cu o serie de ti-
tluri onorifice4 ºi senator din 1933.
Pompeo Aloisi5 (Roma, 1875–1949) se formase ca ofiþer de marinã (tenente

di vascello nella Riserva navale). În cariera diplomaticã a debutat ca ataºat naval
pe lângã Legaþia Italiei din Paris (1902); a devenit ulterior consilier la Berna
(1916); ºeful Biroului de Presã al delegaþiei italiene la Conferinþa de Pace; mi-
nistru plenipotenþiar la Copenhaga (1920–1922); apoi la Bucureºti (1923) ºi Du-
razzo (1926); preºedinte al SVEA (Società per lo sviluppo economico
dell’Albania) — Albania (aprile 1927); delegat la Conferinþa de la Stresa;
transferat la Ankara (1929); ºef de cabinet al lui Galeazzo Ciano (1932–1936);
senator în 1939. Era prin excelenþã un „tehnician“ în chestiunile zonei balcanice
ºi ale zonei orientale a Mediteranei.
Carlo Durazzo6 (Genova, 1879–1930) a intrat în cariera diplomaticã prin

concurs în 1901, fiind destinat pentru consulatul din Trieste; a îndeplinit ulterior
misiuni temporare la Sofia, Budapesta ºi Belgrad; în 1911 era trimis în misiune
la Consulatul italian din Canada (Montreal); cere transferul din cariera consularã
în cea diplomaticã; i se încredinþeazã misiuni la Berna (1916) ºi Beijing (1919);
în 1922 este trimis extraordinar ºi ministru plenipotenþiar la Durazzo (Albania)
ºi apoi la Bucureºti în 1925; iar de aici la Bruxelles (1928). De-a lungul carierei
a fost distins cu o serie de titluri onorifice ºi medalii7.
Gabriele Preziosi8 (Caserta,1884–1952) a intrat în cariera diplomaticã prin

concurs în 1908; era cãsãtorit cu Elena Tittoni, fiica preºedintelui Senatului. A
fost destinat succesiv ca ataºat la Paris; însãrcinat cu afaceri la Londra (1919);
ambasador la Luxemburg ºi apoi la Praga (1926). De aici este transferat la
Bucureºti (în martie 1927, momentul ratificãrii tratatului privind Basarabia9)
unde rãmâne pânã în 1933. Urmãtoarea misiune care i se încredinþeazã este la
Viena, iar din 1936 este promovat ca ambasador la Bruxelles. De-a lungul cari-
erei sale a fost distins cu o serie de titluri onorifice10.
Ugo Sola11 a fost destinat ca ambasador înAlbania (unde l-a înlocuit pe Carlo

Durazzo care prelua postul de la Bucureºti), România (1933) ºi Iugoslavia. A rã-
mas în bibliografia relaþiilor italo-române cu un studiu intitulat „Italia în poezia
românã“12, în preambulul cãruia relateazã ultima întrevedere cu Ducele înainte
de a-i fi încredinþatã misiunea de la Bucureºti: „Am fost de faþã la inaugurarea
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4 Grande ufficiale dell’Ordine della Corona d’Italia (1922); Gran Cordone dell’Ordine dei S.S. Maurizio

e Lazzaro (1932); Cavaliere della Legion d’Onore (Francia, 1903); Commendatore di San Sava (Serbia, 1911);
Gran Croce Leopoldo del Belgio; Stella Polare di Svezia; Stella di Romania /Corona di Romania.

5 ASMAE, Archivio del Personale, b/ 3, fasc. 9 (I A/26).
6 ASMAE, Archivio del Personale, b. 44, fasc. 158 ( I D/57).
7 Marchiz (1902); Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (1914); Commendatore

dell’Ordine Corona d’Italia (1920).
8 ASMAE, Archivio del Personale, b. 91, fasc. 349 ( I P / 46).
9 Gabriele Preziosi, La ratifica della Bessarabia, în „VitaIt“, XV/1927, v. XXIX, p. 144–145.

10 Cavaliere della Legion d’Onore (Francia, 1914); Ufficiale dell’Ordine Corona d’Italia (1919); Stella di
Romania (1933).

11 ASMAE, Archivio del Personale, b. 105, fasc 404; I S/ 63 (mancante) – non vidi.
12 Ugo Sola, Italia în poezia românã, Conferinþã þinutã la Cercul Analelor Române, Bucureºti, Editura

Cultura Româneascã, 1934.



Academiei Române (Accademia di Romania in Roma, ianuarie 1933 — n.n.).
Erai ºi dumneata; te-am vãzut. Am ascultat discursurile. Sentimentul de a face
parte din «gens romana» se întrevedea în accente, în cuvinte. Este un sentiment
adânc înrãdãcinat. Am fost emoþionat. Poþi pleca: nu te vei simþi în þarã strã-
inã“13. Mandatul lui Sola avea sã coincidã cu înfiinþarea Institutului de Culturã
Italianã ca iniþiativã de stat în 1933, dar ºi cu tensiunile sancþioniste14.
Pellegrino Ghigi15 debuteazã în cariera diplomaticã în 1924, la doar 25 de

ani; devine ºef de cabinet în vremea ministeriatului lui Dino Grandi (1929–1932).
A fost numit ministru plenipotenþiar la Tangeri (1932); Viena (1937); rechemat
la minister în 1938 ºi trimis la Bucureºti în acelaºi an; a urmat Atena (1941), iar
în 1945 era chemat la minister. Perioada misiunii sale la Bucureºti marcheazã, în
opinia generalului Ion Antonescu, „epoca cea mai activã, mai nouã ºi mai trans-
formatoare a raporturilor dintre Marele Imperiu Italian ºi þara noastrã“. În cuvân-
tarea generalului, la 8 mai 1941, la banchetul prilejuit de încheierea misiunii mini-
strului Pellegrino Ghigi în România, se arãta: „Începutul misiunii dvs. în România
se fãcea într-o atmosferã cu totul deosebitã de cea pe care o lãsaþi în momentul
plecãrii dvs. Azi, România a întins peste veacuri o punte de unitate cordialã ºi
sãnãtoasã cu marea dvs. Patrie. ªtergând umbrele trecãtoare care au putut sã în-
tunece strãlucirea învãþãtoare a trecutului comun, România de azi pãºeºte alãturi
de Marea Italie a Ducelui Mussolini nu numai la regãsirea unei ordini trecute,
dar ºi la întemeierea însufleþitã a unei lumi noi“16.

Transferat de la Lisabona, Renato Bova Scoppa este acreditat la Bucureºti din
iulie 1941 pânã la sfârºitul anului 1946. Fusese delegat permanent la Societatea
Naþiunilor „în epoca faimoaselor sancþiuni, când Titulescu fãcuse România sã
joace un rol de prim plan“17. Diplomatul italian a consemnat experienþa acestor
ani în memorii care reconstituie fidel atmosfera epocii18.
Armando Odenigo, reprezentantul Republicii din Salò, era originar din Fiume

ºi fascist din primele ore ale miºcãrii (1920). Fusese consul la Galaþi în 1940–1941
ºi apoi la Hamburg. În septembrie 1944 a cãzut în prizonierat sovietic19.

În subdiviziunile misiunii diplomatice (biroul economic ºi comercial, biroul
militar, biroul cultural, biroul de presã, secþia consularã) s-au distins ataºaþii de
presã Giovanni Costa, Francesco Trandafilo ºi Amor Bavay; ataºaþii militari
Luigi Mercalli, Contele Valfrè Di Bonzo, Giuseppe Bodini; însãrcinatul cu afa-
ceri Pietro Gerbore; ºeful misiunii comerciale Contele Guglielmo della Porta
Rodiani Carrara; ºefii misiunii culturale — Ramiro Ortiz ºi Bruno Manzone.
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13 Ibidem: 5.
14 Ugo Sola, L’Istituto di cultura italiana in Romania, în „Illustrazione Italiana“, LXVI/1939, p. 171–172.
15 ASMAE, Archivio del Personale, b. 56, fasc. 216; I G/54 (mancante) – non vidi. Cf. F. Grassi Orsini,

La diplomazia, în Il regime fascista, a cura di A. del Boca, M. Legnani, M.G. Rossi, Laterza, 1995, p. 308.
16 ANIC (Arhivele Naþionale Istorice Centrale — Bucureºti), MPN (Ministerul Propagandei Naþionale),

Presa internã, Dosar 516, ff. 68–71, apud Mihai Pelin, Diplomaþie de rãzboi, România-Italia, 1939–1945,
Bucureºti, Editura Elion, 2005, p. 281.

17 [Pellegrino Ghigi], ALDUS, Il Maresciallo Antonescu e la guerra contro l’URSS, în „Rivista di Studi
Politici Internazionali“, a. XV, n. 3–4, luglio-dicembre 1948.

18 Renato Bova Scoppa, Colloqui con due dittatori, Ruffolo Editore, Roma, 1949; La pace impossibile,
Torino, Rosenberg & Sellier, 1961.

19 Armando Odenigo, Pagini moscovite, Cappelli Editore, Rocca San Casciano, Bologna, 1955.



Etape

În linii mari, etapele (desigur convenþionale) evoluþiei raporturilor bilaterale
italo-române ar fi urmãtoarele: 1922–1936; 1936–1940; 1940–1943; 1943–1945.

Primii ani postbelici (1920–1922) se consumã sub semnul cãutãrii unui echi-
libru ºi al refacerii economice în ambele state. Ele sunt în tabãra învingãtorilor,
dar starea de spirit a locuitorilor lor este diametral opusã: frustrare, pe de o parte,
satisfacþia împlinirii naþionale, pe de alta. Aceasta determinã ºi atitudinea pe care
aveau sã o adopte: revizionistã, respectiv de prezervare a statu-quo-ului. În Italia
acest interval este definit „biennio rosso“, cu toate ingredientele aferente: greve,
manifestaþii ºi conspiraþii20. Pilastru al politicii externe franceze în Europa Orien-
talã, plasat într-o zonã tampon între Germania ºi URSS, Bucureºtii vor proceda
la perfectarea de alianþe regionale cu caracter defensiv: Mica Înþelegere21 — con-
stituitã în 1920–1921 în urma semnãrii a trei tratate bilaterale între România,
Iugoslavia ºi Cehoslovacia. În acelaºi timp ºi intrând în contradicþie cu Franþa,
Roma tindea sã acopere vidul de influenþã creat în condiþiile pulverizãrii Impe-
riului Austro-Ungar ºi reconfigurãrii regiunii sud-est europene. În jocul diplo-
matic italian, România era de regulã consideratã în sfera influenþei franceze, dar
nu era exclusã nici posibilitatea atragerii ei în politica de implementare a Italiei
în regiune.

Dincolo însã de aceste considerente geopolitice ºi strategice care divid, rã-
mâne, fie ºi în subsidiar, un alt factor care amelioreazã raporturile italo-române,
un surogat care conferã un soi de confort afectiv: o „voce a sângelui“, artificiu
de efect în discursurile liderilor, expus cu nonºalanþã chiar, în absenþa angaja-
mentelor politice ferme ºi a conlucrãrii efective.

Efemera destindere a relaþiilor diplomatice bilaterale în perioada cabinetului
G. Giolitti, care îl avea pe Carlo Sforza (1872–1952) ca ministru de Externe, este
marcatã de vizita premierului Take Ionescu (1858–1922) la Roma, ca etapã în
cadrul turneului sãu diplomatic, cu mesajul cã „Mica Înþelegere nu e îndreptatã
contra Italiei“. Mesajul este primit cu scepticism, dupã cum reiese ºi dintr-o notã
a ministrului Italiei la Bucureºti, Martin Franklin, care informa: „exclusiv fran-
cofil ºi anglofil, T. Ionescu este exponentul politicii franceze, iar declaraþiile de
prietenie cãtre Italia sunt platonice“. Cu toate acestea, sau mai ales din aceste
considerente, diplomatul italian aprecia ca fiind imperioasã invitarea sa la Roma,
dupã Londra ºi Paris22.

În absenþa unei consistente penetrãri politice a teritoriului românesc, propa-
ganda culturalã este atent vizatã încã din aceºti primi ani postbelici. Roberto
Paribeni, de pildã, considera cã Giuseppe Lugli, asistent la catedra de arheologie
din cadrul Universitãþii din Roma, ar trebui sã þinã un curs la Universitatea din
Bucureºti, din însãrcinarea ministerului italian al Afacerilor Strãine. Cursul ar fi
informat despre „cele mai importante descoperiri arheologice realizate în Italia
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20 Vezi: Un interviu cu ministrul Italiei, în „Chemarea“, 12 iunie 1920; Ce s-a petrecut în Italia. Interviu

cu ministrul Italiei, dl. Alberto Martin Franklin, în „Izbânda“, a. II, no. 552, iulie 1920.
21 N. Iordache, Regionalism in the European diplomacy between the two world wars (1919–1933), în

„Revue Roumaine d’Etudes Internationales“, n. 3–4, 1970, p. 149–165; Eliza Campus, Mica Înþelegere,
Bucureºti, Editura Academiei Române, 1997.

22 ASMAE, AP (Affari Politici), Romania, Pacco 1504. Martin Franklin cãtre MAE, 5 septembrie 1920,
Bucureºti.



în ultimii 20 de ani, despre restaurarea de monumente, sistematizarea urbanã ºi
stradalã, arãtând cu câtã grijã ºi înþelepciune asemenea probleme sunt tratate ºi
rezolvate în Italia, progresele ºtiinþifice ºi tehnice la care s-a ajuns. El ar trebui
sã prezinte ºi sã difuzeze cãrþi italiene despre artã ºi arheologie, cu intenþia de a
arãta gradul de perfecþiune la care s-a ajuns în industria de reproducere graficã
ºi a cãrþii“23.

La scurt timp avea sã fie fondatã ªcoala Românã din Roma, poate cel mai efi-
cace instrument de propagandã culturalã româneascã în strãinãtate, al cãrei se-
cretar a fost în primii ani chiar Giuseppe Lugli. Disensiunile mocnite între isto-
ricii N. Iorga ºi V. Pârvan ºi francofilia celui dintâi pãreau sã se rãsfrângã asupra
activitãþii ºcolii, aºa cum rezultã dintr-o notã a Legaþiei italiene din Bucureºti
care are drept obiect personalitatea lui Nicolae Iorga: „ªef al Partidului Naþional-
Democrat, director al ªcolii Române din Paris, primit cu onoruri la Sorbona,
Iorga a devenit francofil entuziast; e greu sã gãseºti o personalitate mai accesi-
bilã decât profesorul Iorga la orice formã de adulare care sã mãguleascã vani-
tatea sa nelimitatã; pe mãsurã ce creºte francofilia sa însã, slãbesc sentimentele
de simpatie pentru Italia; se ºtie cã nu e prea favorabil Institutului Superior
Român de la Roma pentru faptul cã acolo este ºef profesorul Pârvan, cu care are
relaþii foarte încordate“24.

Un alt eveniment, deloc lipsit de relevanþã, l-a constituit fondarea în 1922 a
Camerei de Comerþ Italo-Române de la Milano, în prezenþa premierului Ion I.C.
Brãtianu25.

1922–1936. Instaurarea fascismului propune ºi o nouã abordare a relaþiilor
italo-române. Ascensiunea fascismului este relatatã de presa româneascã în as-
pectele sale esenþiale: contextul intern cu identificarea cauzelor crizei italiene,
ideologia partidului fascist ºi figura liderului, liniile directoare din programul
guvernãrii. Toate articolele pe aceastã temã sunt monitorizate de ministrul Italiei
la Bucureºti ºi raportate la Roma26. Relatãrile sunt proaspete, iar interpretãrile
pertinente, unele entuziaste, altele chiar vizionare27. Imaginea de ansamblu pe
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23 ASMAE, AP, Romania, Pacco 1504. Propaganda culturalã italianã în România — Propunerea lui

Roberto Paribeni, Directorul Misiunilor ªtiinþifice italiene în Levant. Roma, 2 aprilie 1920.
24 ASMAE, AP, Romania, Pacco 1506. Nota Legaþiei Italiene din 29 decembrie 1922, Bucureºti.
25 Raoul Bossy, Amintiri din viaþa diplomaticã (1918–1940), vol. I, 1918–1937, ediþie de Stelian Neagoe,

Bucureºti, Humanitas, 1993, p. 85–89.
26 DDI (Documenti Diplomatici Italiani), serie VII, vol. I, Martin Franklin a Mussolini, 4 novembre 1922.
27 Ce este fascismul, în „Universul“, nr. 250, 2 noiembrie 1922, p. 1; A trecut etuva ºi Cum se judecã în

lumea politicã succesul fascismului, în „Universul“ nr. 252, 4 noiembrie 1922, p. 1; Un guvern Giolitti —
Orlando —Mussolini, în „Îndreptarea“ a. VI, nr. 247, 28 octombrie 1922, p. 1; Noul guvern italian, în „Îndrep-
tarea“ a. VI, nr. 250, 1 noiembrie 1922, p. 1; Partidul fascist, în „Îndreptarea“ a. VI, nr. 251, 2 noiembrie 1922,
p. 1;Manifestaþiile fasciste, în „Îndreptarea“ a. VI, nr. 252, 3 noiembrie 1922, p. 1; Convocarea Parlamentului
italian. Grandioase manifestaþiuni fasciste la Roma, în „Îndreptarea“, a. VI, nr. 253, 4 noiembrie 1922, p. 3;
Criza din Italia. Guvernul Facta se retrage definitiv. Probabilitatea unui cabinet Giolitti, în „Adevãrul“ a. 35,
nr. 11849, 30 octombrie 1922, p. 4; Constantin Graur, Guvernul fascist, în „Adevãrul“ an. 35, nr. 11853, 3 no-
iembrie 1922, p. 1; Ce s-a petrecut în Italia. A fost o loviturã de stat, în „Adevãrul“ an. 35, nr. 11853, 3 no-
iembrie 1922, p. 3; O caracteristicã a lui Mussolini. Primul ministru fascist
descris de un fascist, în „Adevãrul“ an. 35, nr. 11857, 8 noiembrie 1922, p. 1; Dupã triumful fascismului.
Curentul reacþionar în Europa, în „Adevãrul“ an. 35, nr. 11868, 18 noiembrie 1922, p. 3; Criza italianã, în
„Neamul Românesc“ an. XVII, nr. 1238, 21 octombrie 1922, p. 1; Situaþia criticã în Italia, în „Neamul Ro-
mânesc“, nr. 1246, 31 octombrie 1922, p. 1; În Italia liniºte. Noul cabinet italian, în „Neamul Românesc“, nr.
1247, 1 noiembrie 1922, p. 1; Fascismul triumfãtor, Noul minister italian, în „Neamul Românesc“, nr. 1248,
2 noiembrie 1922, p. 1; Biruinþa fascismului italian, în NR, nr. 1250, 4 noiembrie 1922, p. 1.



care cititorul o compune în urma unei atente reviste a presei este aceea a restau-
rãrii ordinii în Italia. Fascismul a evitat pericolul bolºevizãrii þãrii. Apar acum
primele notiþe despre biografia lui Mussolini, în care se strecoarã expresii diti-
rambice („când se lasã sã fie natural e o fiinþã tânãrã ºi în putere, caldã ºi pasio-
natã, veselã ºi generoasã“) sau inexactitãþi (doctor în litere cu specializare limba
francezã!), dar ºi primele reflecþii mai acute („din ºeful unei bande teroriste,
Mussolini tinde sã devinã unul din oamenii cei mai importanþi ai timpului“, cã-
ruia „un ziarist i-a descoperit deja un profil napoleonian“).

Iniþial se conservã relaþiile tradiþionale între România ºi Italia. Garanþia o re-
prezenta Salvatore Contarini (1867–1945), secretar general al MAE (1919–1926).
Ea era confirmatã dintr-o altã perspectivã ºi de ministrul Italiei la Bucureºti: „Nu
cred cã se vor modifica relaþiile cu Italia, atât pentru cã partidul liberal a avut
mereu simpatii pentru Italia, cât ºi pentru cã — sunt bucuros sã o pot spune —
relaþiile mele personale cu Brãtianu, Duca, Constantinescu, cu aproape toþi
membrii influenþi ai partidului liberal sunt cordiale ºi intime“28. Presa româ-
neascã însã constata o anume rezervã a liderului fascist faþã de România. „Dimi-
neaþa“ din 25 noiembrie 1922 relata discursul Ducelui în Camerã, discurs în care
„abia fãcea referire la România, dar afirma cã va ajuta Ungaria ºi Bulgaria“.
Aceeaºi atitudine este perceputã ºi de „Neamul Românesc“ din 28 noiembrie
1922, arãtând cã fascismul italian este „mai aproape de fanaticul revizionism al
domnului Horthy“29. De altfel, amiciþia italo-maghiarã îºi gãsise expresie deja în
furniturile de material de rãzboi30.

Istoricul N. Iorga surprinde, în cunoscutu-i stil lapidar, starea raporturilor bi-
laterale la 1922: incertitudine, expectativã, dar ºi disponibilitate ºi un fond priel-
nic: „Este de actualitate pasionantã astãzi sã se discute ce raporturi pot exista în-
tre poporul român ºi cel italian pentru binele amândurora, ca ºi pentru a rasei cã-
reia aparþinem ºi a civilizaþiunei generale. Nu ºtiu ce crede, în aceastã privinþã d.
Mussolini. Dar ºtiu bine cã politica balcanicã a Italiei, sprijinitã pe pãrtinirea
Bulgariei împotriva Serbiei nu are un temei statornic ºi cã în Balcani fraþii noºtri
pot sã intre pe altã poartã decât a Albaniei, unde nimenea nu-i vrea, ºi anume pe a
Þinuturilor româneºti, unde — noi fiind aºa de departe — toatã lumea-i aºteaptã“31.

Incidentul Corfu* din august 1923 era însã de naturã sã trezeascã susceptibili-
tãþi, aparentul conformism al Italiei fiind astfel trãdat32. Apoi, în 1924 se produc
evenimente care influenþeazã indirect relaþiile româno-italiene: alianþa între
Cehoslovacia ºi Franþa (25 ianuarie), pactul de prietenie italo-iugoslav (27 ia-
nuarie) ºi tratatul de prietenie italo-cehoslovac (mai). Cu alte cuvinte, aliatele
României în cadrul Micii Înþelegeri semnaserã acorduri politice cu douã puteri
între care existau multiple divergenþe. Era ºi aceasta expresia unei rivalitãþi între
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* Între Janina ºi Santi Quaranta, membrii misiunii militare italiene conduse de generalul Enrico Tellini, în-

sãrcinatã de Conferinþa Ambasadorilor sã fixeze graniþa între Grecia ºi Albania, au cãzut victimã unui complot.
Reacþia lui Mussolini a fost ocuparea insulei Corfu.

28 ASMAE, AP, Romania, Pacco 1506 – Martin Franklin, notã din 21 ianuarie 1922, Bucureºti.
29 ASMAE, AP, Romania, Pacco 1506.
30 Ungaria se aprovizioneazã cu material de rãzboi. Fasciºtii italieni trimit lui Horthy arme ºi muniþii pe

Dunãre, în „Adevãrul“, 11 octombrie 1922.
31 N. Iorga, Raporturi italo-române, în Universul, 25 decembrie 1922.
32 Vezi Ruggero Moscati, Gli esordi della politica estera fascista. Il periodo Contarini. Corfù, în AA.VV.,

La politica estera italiana dal 1914 al 1943, Torino, 1963, p. 85.



Paris ºi Roma pentru influenþã în Europa Centralã ºi în Balcani. Apoi, recunoaº-
terea de cãtre Italia a guvernului sovietic, la 7 februarie 1924, rupea izolarea pe
care o traversa guvernul de la Moscova33. O lunã mai târziu doar, în martie 1924,
la Viena eºua conferinþa româno-sovieticã, U.R.S.S. refuzând sã recunoascã ac-
tul unirii Basarabiei cu România.

Acelaºi an, 1924, este momentul unei tensiuni directe între Italia ºi România,
provocatã de litigii economico-financiare (aplicarea legii agrare afecta interesele
supuºilor italieni; problema bonurilor de tezaur pe care statul român trebuia sã
le restituie cetãþenilor italieni; chestiunea creditelor acordate de statul italian ºi
de unele firme private în timpul rãzboiului34) ºi exprimatã prin anularea vizitei
oficiale a familiei regale a României în Italia35. Vizita la Roma a ministrului ro-
mân de Externe, I. Gh. Duca*, în ianuarie 1923, nu reuºise sã reglementeze ches-
tiunile în speþã36. Iar Mussolini condiþiona vizita familiei regale de soluþionarea
lor37. Se adãuga la acestea ºi intenþia de a participa la exploatarea zãcãmintelor
sau la concesionarea de terenuri petrolifere în România38. O intenþie baratã, în
parte, de principiul liberalilor: „Prin noi înºine“. Va fi contând ºi atitudinea
Moscovei, care considera cã o vizitã a lui Ferdinand la Roma ar fi accelerat rati-
ficarea de cãtre Italia a protocolului de la Paris. Acesta era contextul în care
generalul Averescu efectua o vizitã neoficialã în Italia în cursul cãreia a avut
întrevederi cu regele Vittorio Emanuele III, Benito Mussolini ºi papa Pius XI39.

Destinderea relaþiilor diplomatice a survenit odatã cu constituirea, la 30 mar-
tie 1926, a cabinetului condus de italofilul generalAlexandruAverescu (1859–1938),
cãruia Amedeo Giannini, un foarte fin observator ºi activ politician al vremii, îi
schiþeazã un portret extrem de sugestiv: „Uomo avveduto ed energico, irrequieto,
ma non troppo; audace, ma non impulsivo; meditativo, ma pronto; Averescu
aveva molte qualità per riuscire un eccellente uomo politico. Ma la vita politica
romena non gli consentì di dare al paese tutto quello che avrebbe potuto dare“40.
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* I. G. Duca (1879–1933): licenþiat în drept la Paris; ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice

(1914–1918), al Agriculturii ºi Domeniilor (1922–1926), de Interne (1927–1928); prim-ministru (14 noiem-
brie–29 decembrie 1933); asasinat de legionari în 1933; autorul lucrãrilor Politica noastrã externã (1913) ºi
Portrete ºi amintiri (1933).

33 Vezi G. Petracchi, La Russia rivoluzionaria nella politica italiana. Le relazioni italo-sovietiche
1917–25, Bari, Laterza, 1982.

34 ASMAE, GAB (Gabinetto del Ministro e della Segreteria Generale) GM (159), Romania (1923–1926).
Pro-Memoria. 19 iulie 1923.

35 Ce este cu vizita suveranilor de la Roma, în „Universul“ nr. 59, 15 martie 1924, p. 1; Pentru ce s-a re-
nunþat la vizita de la Roma, în „Universul“ nr. 60, 16 martie 1924, p. 1; Incidentul italo-român, în „Universul“
a. 41, nr. 64, 21 martie 1924, p. 1; Nota Italiei în discuþia Camerei. Interpretarea d-lui Sever Dan. Suveranii
nu vor mai merge la Roma, în „Dimineaþa“ a. XXI, nr. 6233, 16 martie 1924, p. 1; Ce spune Italia despre inci-
dentul cu România. Un articol din „Corriere della Sera“. Observaþiunile marelui ziar asupra cauzelor inci-
dentului, în „Dimineaþa“ a. XXI, nr. 6241, 24 martie 1924, p. 9; Consecinþele incidentului italo-român, în „Di-
mineaþa“ a. XXI, nr. 6243, 26 martie 1924, p.7.

36 DDI, serie VII, vol. I, Martin Franklin a Mussolini, Promemoria a Duca relativo alle questioni pendenti
fra Italia e Romania, Bucarest, 27 gennaio 1923.

37DDI, serie VII, vol. III, Roma, 5 marzo 1924, Mussolini a Aloisi.
38 Matteo Pizzigallo, Alle origini della politica petrolifera italiana 1920–1925, Giuffrè, Milano, 1981,

159–198; IDEM, L’Agip degli anni ruggenti (1926–1932), Giuffrè, Milano, 1984, p. 41–68.
39 Întoarcerea d-lui general Averescu. O declaraþie a sa în chestia notei italiene. Ceva despre primirea ce

i s-a fãcut în Italia, în „Dimineaþa“ a. XXI, nr. 6237, 20 martie 1924, p 1.
40 Amedeo Giannini, Profili di uomini politici: Il maresciallo Averescu, în „Rivista di Studi Politici

Internazionali“, a. V, n. 4, ottobre–dicembre 1938, p. 456–458.



Anii guvernãrii sale au fost marcaþi de tratativele pentru încheierea pactului
italo-român41 ºi „chestiunea Basarabiei“42. Carismaticul general a fost adesea
acuzat cã „cocheteazã cu Roma“, iar întreaga sa politicã cu Italia era definitã
drept „o beºicã de sãpun“43, într-o epocã în care absenþa ratificãrii tindea sã con-
diþioneze tot mai mult raporturile între Roma ºi Bucureºti44. Ministrul României
la Roma, Al. Em. Lahovary, prezentase deja lui S. Contarini o propunere de
acord politic în acest sens45.

În politica sa „italianã“, Al. Averescu îl foloseºte pe Mihail Manoilescu*,
subsecretar de stat la Finanþe. În luna mai a anului 1926, acesta duce cu succes
tratative cu ministrul italian de Finanþe, contele Volpi de Misurata, pentru obþi-
nerea unui împrumut. Iar în succesiva sa misiune la Roma, în ianuarie 1927, e
negociator pe lângã Mussolini în „dosarul Basarabiei“46. Cu toate insistenþele
sale, „În locul unei ratificãri formale cu valoare internaþionalã, Italia dãdea o de-
claraþie ocolitã, în sensul unui acord principial ºi al unei pomisiuni fãrã termen.
Judecatã rece, procedura generalului putea fi o etapã logicã ºi necesarã în drumul
spre ratificare. Dar psihologic — ºi psihologia a fost totdeauna partea slabã a
generalului — era cel puþin imprudent sã deschizi solemn o chestiune atât de
mare fãrã s-o rezolvi cu un succes franc! Dar, pe de altã parte, nici opoziþia nu
era îndreptãþitã sã înceapã o campanie atât de nedreaptã ºi de ticãloasã, ca aceea
care a urmat“47.

Ratificarea nu se obþine, deºi Mussolini era conºtient de necesitatea acestui
pas într-un viitor apropiat. Ducele o amânã pânã într-un moment în care „nu ar
fi periclitat interese de ordin general ale Italiei“. Ministrul Italiei la Bucureºti
considera ratificarea drept o condiþie pentru „menþinerea României în sfera de
interese a politicii italiene“48. În viziunea liderului de la Roma, actul ar fi trebuit
însã sã se înscrie într-un proiect mult mai amplu: Quadruplice sau „Locarno da-
nubiano-balcanic“, dupã modelul pactului de la Locarno din 1925 — alianþã
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* M. Manoilescu avea sã solicite audienþã la Duce în mai multe rânduri (1932, 1935, 1937, 1940) prilej

cu care i-a oferit cu dedicaþie publicaþiile sale (La teoria del protezionismo e dello scambio internazionale; Le
siècle du corporatisme. Doctrine du corpotatisme integral et pur; Le parti unique) Cf. ACS (Arhiva Centralã
de Stat — Roma), Segreteria particolare del Duce, carteggio ordinario, Manoilescu M., b. 130120.

41 Vezi desfãºurarea negocierilor cu Italia în Eliza Campus, Din politica externã a României 1913–1947,
Bucureºti, Editura Politicã, 1980, p. 272–286; Le caractère europeèn des traités bilateraux conclus par la
Roumanie dans la decade 1920–30, în „Revue Roumaine d’Histoire“, 1973, no. 6, p. 1067–1093.

42 Vezi Unirea Basarabiei cu România. 1918–1927. Documente. Ediþie Adina Berciu-Drãghicescu, Lidia
Brãnceanu, Bucureºti, Editura Globus, 1996.

43 AMAE (Arhiva Ministerului Afacerilor Externe — România), Italia, vol. 62.
44 La 28 octombrie 1920, Marea Britanie, Franþa, Italia ºi Japonia au semnat la Paris tratatul prin care se

recunoºtea suveranitatea României asupra teritoriului dintre Prut ºi Nistru. Cu alte cuvinte, recunoºteau unirea
Basarabiei cu România decisã de Sfatul Þãrii la 27 martie/9 aprilie 1918. Marea Britanie l-a ratificat în 1922,
Franþa în 1924. Japonia a decis sã-l ratifice dupã ceilalþi semnatari europeni. În consecinþã, eforturile diplo-
maþiei româneºti s-au îndreptat cãtre Italia, care l-a ratificat în 1927. Efectul acestui act nu s-a vãzut; Japonia
nu l-a ratificat, astfel cã nu a putut fi invocat în 1940 sau 1947.

45 ASMAE, AP, Romania, b 1512, fasc. 18, Scrisoarea lui Al. Lahovary din 17 februarie 1926.
46 Mihail Manoilescu, Memorii, I, ediþie îngrijitã, prefaþã, note ºi indice de Valeriu Dinu, Bucureºti, Edi-

tura Enciclopedicã, 1993, p. 78–82.
47 Ibidem, p. 68.
48 DDI, serie VII, vol. IV, n. 586, 25 gennaio 1927.



compusã din Italia, România, Ungaria, Bulgaria care s-ar fi opus Micii Înþelegeri
ºi sistemului francez de alianþe, constituind în acelaºi timp o barierã în calea ex-
pansiunii germane ºi a presiunii ruse în zonã49.

Pactul de amiciþie ºi de colaborare cordialã dintre Italia ºi România s-a
semnat la 16 septembrie 1926 la Palazzo Chigi50. În chiar „anul napoleonic“ al
fascismului51. Acesta conþinea un preambul ºi ºase articole52, era încheiat pe
cinci ani ºi avea anexat un Protocol care stabilea instituirea unei comisii mixte
pentru dezvoltarea raporturilor economice. Scrisorile secrete Averescu-Mussolini
privind cooperarea statelor majore, în caz de agresiune a uneia dintre pãrþi, nu
au fost publicate53. Relaþia bunã pe care Italia pãrea cã o promoveazã cu
România este stagnatã de pactul pe care Italia avea sã-l încheie cu Ungaria
(aprilie 1927)54 ºi care s-a repercutat negativ asupra relaþiilor italo-române.
Acest triunghi determina o stagnare, dacã nu chiar un regres. Italia s-ar fi putut
erija într-un factor mediator în litigiul româno-maghiar. De altfel, ministrul
României la Roma, Al. Em. Lahovary, atrãgea atenþia în iulie 1927 lui D. Grandi,
dar ºi lui Mussolini, cu privire la „agitaþiunile iredentiste maghiare“, opinând cã
„un cuvânt al gu-vernului italian la Budapesta nu ar strica pentru a se liniºti
spiritele prea aprinse“55. Italia nu face însã niciun demers în acest sens. În aceste
condiþii de reciprocã neîncredere ºi de divergenþã a intereselor, pactul italo-
român nu a avut o relevanþã deosebitã ºi efecte practice. De slaba sa eficienþã
aveau sã se convingã ambele pãrþi contractante. În aceste condiþii, doar pro-
paganda culturalã putea menþine deschis dialogul ºi crea o legãturã palpabilã în-
tre cele douã state, fapt relevat ºi de exponentul diplomaþiei italiene la Bucureºti,
Carlo Durazzo56.

Cum a fost receptat pactul italo-român? Mussolini era convins cã a pus astfel
bazele penetrãrii italiene în bazinul dunãrean57. Þãrile Micii Antante l-au primit
cu rezerve, considerându-l un „instrument al Romei pentru a îndepãrta România
de Mica Antantã“. Nu doar cu circumspecþie, dar chiar cu un soi de agitaþie con-
traproductivã este perceput în gazetele bucureºtene ale vremii. Ne limitãm sã
enunþãm o serie de titluri ºi subtitluri din „Îndreptarea“ lui Averescu ca reacþie la
ostila presã liberalã, în speþã „Viitorul“:
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49 Cf. H. J. Burgwyn, Il revisionismo fascista, La sfida di Mussolini alle grandi potenze nei Balcani e sul

Danubio. 1925–1933, Milano, Feltrinelli, 1979, p. 101–115; E. Di NOLFO, Mussolini e la politica estera
italiana (1919–1933), Padova, Cedam, 1960, p. 194–206.

50 Luca Riccardi, Il trattato italo-romeno del 16 settembre 1926, în „Storia delle Relazioni
Internazionali“, 3/1987, n. 1, p. 39–72.

51 E. Di Nolfo, op. cit, p.150–153.
52 ASMAE, AP, b. 1512, Romania, fasc. 18. AMAE, fond Convenþii, Dosar 2. Pacte d’amitie et

collaboration cordiale entre la Roumanie et l’Italie, Rome, le 16 septembre 1926, sign Benito Mussolini et
general Alexandru Averescu.

53 H. J. Burgwyn, op. cit, p. 106; E. Di Nolfo, op. cit, p. 185.
54 Alfredo Breccia, La politica estera italiana e l’Ungheria, 1922–1933, în „RivStuPol“, 1980, n. 1, p.

93–112.
55 AMAE, Italia, vol. 62.
56 DDI, vol. V, nr. 270, 12 giugno 1927.
57 DDI, serie VII, vol. IV, nr. 408, Mussolini a Manzoni, 7 settembre 1926; nr. 428, Mussolini a Vittorio

Emanuele III, 16 settembre 1926.



„ªeful guvernului român la Roma — O mãrturie a sentimentelor de
amiciþie italianã pentru România“; „Tratatul de amiciþie italo-român. Un
mare act politic ºi moral. Colaborare la opera pãcii, colaborare pe tere-
nul muncii“; „Dl. General Averescu în audienþã la Papa ºi Suveran. Ne-
gocierile asupra Concordatului sunt satisfãcãtoare. Încheierea unui tratat
de comerþ cu Italia“; „Un mare ºef de guvern Generalul Averescu. Rolul
d-lui Preºedinte al Consiliului în politica internã ºi externã a României“;
„Douã mari succese ale României. Semnarea tratatului de amiciþie italo-
român ºi alegerea României în Consiliul Ligii Naþiunilor“; „Textul trata-
tului italo-român. Ce rezultã din conþinutul pactului. Interesele României
sunt acoperite“; „Schimb de scrisori între d-nii Mussolini ºi General Ave-
rescu“; „Tratatul italo-român. O gravã intrigã liberalã“; „O campanie
pãtimaºe. Ce urmãresc liberalii prin campania lor contra tratatului cu
Italia“; „ªtiri ºi Polemici. O campanie neîntemeiatã. Italia va ratifica
protocolul privitor la Basarabia“; „Presa strãinã ºi tratatul italo-român.
Ce scriu ziarele germane ºi engleze“; „ªtiri ºi Polemici. Liberalii ºi tra-
tatul italo-român. Explicaþia unei campanii odioase“; „Pactul de amiciþie
italo-român. Valoarea actului. Ce scrie presa italianã“; „Cine alimen-
teazã campania contra tratatului italo-român. Declaraþia unor fruntaºi li-
berali“; „Un moment impresionant. În ziua în care d. General Averescu
semna tratatul italo-român, administratorii sãi îl preaslãveau la Ismail, în
casa pãrinteascã“; „Un rãspuns insinuaþiilor «Viitorului»“; „Tratatul
italo-român ºi Basarabia“; „Expozeul d-lui General Averescu, Pre-
ºedintele Consiliului de miniºtri în legãturã cu tratatul italo-român“;
„Tratatul italo-român. O campanie pãtimaºã ºi necuviinþe la adresa Ita-
liei“ etc.

Un succes diplomatic românesc era consideratã vizita lui Pietro Badoglio, ºef
al Marelui Stat Major italian, la Chiºinãu (noiembrie 1926), context în care ar fi
afirmat cã „Basarabia e graniþa latinitãþii“ — o expresie consacratã în epocã58.

O intensã campanie de presã în jurul problemei basarabene a existat ºi în Ita-
lia59. Dupã momentul ratificãrii, aceasta avea sã se desfãºoare în limitele normei
impuse de însuºi Mussolini. „Presa italianã va spune cã ratificarea este un act de
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58 Vezi Panaitescu E., La frontiera orientale della latinitá. La Romania e la Bessarabia, „Nuova Anto-

logia“ 1924, v. 315, p. 150–165; Palmieri A., La Russia sovietista e l’ultimo lembo lembo latino dell’Europa,
„Vita Italiana“, XIV/1926, v. XXVII, p. 467–85.

59 Vezi Palmieri A., La Bessarabia, la Romania ed i Soviety, „VitaIt“, XII/1924, v. XXIV, p.174–189;
Idem, La Bessarabia e la politica zarista del bolscevismo, „VitaIt“, XII/1924, v. XXIV, p. 251–263; Pascal T.,
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settimo anniversario dell’annessione della Bessarabia alla Rumenia. Roma, Soc. An. Libraria, [1925], p. 62;
Randi O., Focolai di guerre future, „Critica Fascista“, III/1925, p. 126–128; Capasso C., La questione della
Bessarabia, „Educazione Fascista“, V/1927, p. 611–614; Preziosi G., La ratifica italiana dell’annessione della
Bessarabia, „VitaIt“, XV/1927, v. XXIX, p. 144–145; Randi O., La ratifica del trattato della Bessarabia,
„CritFasc“, V/1927, p. 129–131; Riccardi R., La Bessarabia e la sua popolazione, „Giornale di Politica e
Letteratura“, III/1927, p. 649–657; Festari G.B., La Bessarabia tra Romania e Russia, Milano, ISPI, 1939, p.
40; La Bessarabia, „Geopolitica“, II/1940, p. 248–250; MAUG., La Bessarabia ed i rapporti russo-romeni,
„Sapere“ (Milano), VI/1940, v. XII, p. 27–28; Vlora K., La Bessarabia. Cenni storici, „Geopolitica“, III/1941,
p. 406–409.



loialitate care nu mai putea fi întârziat. Cã este o probã de sincerã prietenie faþã
de România. Cã ratificarea era un fapt împlinit virtual odatã cu schimbul de scri-
sori Averescu-Mussolini. Cã întârzierea s-a datorat unei chestiuni de oportunitate
pentru cã se spera într-un acord direct între Rusia ºi România. Cã ratificarea nu
trebuie sã fie interpretatã la Moscova ca un gest ostil faþã de Rusia“60.

Pe de altã parte însã, Mussolini a criticat jocul dublu al Bucureºtilor, care toc-
mai încheiaserã un acord cu Franþa (iunie 1926), þara care deþinea „monopolul
sentimental“ în România. Interesele politice, dar mai cu seamã cele economice
ale Italiei au fost atent analizate ºi evaluate înaintea ratificãrii61. De aceea a ºi
oscilat o vreme între Bucureºti ºi Moscova, cu intenþia de a obþine o serie de
compensaþii. Faptul este exprimat fãrã umbrã de echivoc într-o notã semnatã de
Duce: „Nu încape îndoialã cã ratificarea italianã a tratatului privind Basarabia va
provoca o crizã în raporturile italo-ruse, raporturi care au valoare mai ales din
punct de vedere al economiei italiene ºi al nevoii sale de materii prime. Italia nu
se teme de aceastã crizã din punct de vedere politic, nici chiar dacã s-ar ajunge
la consecinþe extreme cum ar fi retragerea ambasadorului. Chestiunea e pur eco-
nomicã. E necesar prin urmare ca România sã ne ajute în cazul unor eventuale
represalii economice ale Rusiei. Compensaþiile ratificãrii sunt aºadar de ordin:
politic — un pact italo-bulgaro-român sau un pact bulgaro-român încheiat sub
egida Italiei; economic — obligaþia în scris a României de a ajuta Italia dacã ar
apãrea dificultãþi de ordin economic cu Rusia ca o consecinþã a ratificãrii; moral
— obligaþia din partea guvernului român de a introduce învãþãmântul limbii ita-
liene în ºcolile secundare româneºti. Totul s-ar putea face printr-un schimb de
scrisori“62.

La 6 martie 1927, Carlo Durazzo, ministrul Italiei la Bucureºti, îl anunþa pe
premierulAl. Averescu de împlinirea actului ratificãrii. Profund emoþionat, acesta
i-ar fi replicat cã „nu s-a îndoit nicio clipã de cuvântul lui Mussolini“63. La 9
martie regele Vittorio Emanuele al III-lea emitea decretul prin care se ratifica
tratatul de la Paris din 28 octombrie 192864. La 10 martie în Camerã se aproba
tratatul relativ la unirea Basarabiei cu România65. Tommaso Tittoni, preºedintele
Senatului italian, era favorabil actului, invocând drepturile istorice ºi acþiunea
militarã româneascã66. Raffaele Guariglia, director general pentru Europa ºi
Levant în cadrul ministerului italian al Afacerilor Strãine, considera însã cã
România nu va putea compensa pierderea de cãtre Italia a pieþei ruse67.

12 RELAÞII POLITICO-DIPLOMATICE ITALO-ROMÂNE. 1922–1943 121

————————
60 ASMAE, AP, Romania, Pacco 1514, Telegrama semnatã de Mussolini, 8 martie 1927.
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cât s-ar putea cere guvernului român în materie de petrol, Roma, 23 februarie 1927.
62 ASMAE, GM 1, b. 1, fasc. 5. Appunto. 31 august 1926.
63 ASMAE, AP, Romania, Pacco 1514.
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presentato dal capo del governo, primo ministro segretario di stato, ministro degli affari esteri (Mussolini).
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66 Tommaso Tittoni, Basarabia, România ºi Italia, Bucureºti, Atelierele grafice Socec & Co., Societate
Anonimã, 1927, p. 24.

67 DDI, serie VII, vol. V, Promemoria di Guariglia per Mussolini.



Presa româneascã înregistreazã cu euforie momentul istoric68. Reacþii entu-
ziaste manifestã ºi oficiali români. Poetul Octavian Goga, la acea vreme ministru
de Interne, se afla la Milano în momentul ratificãrii istoricului document. El a
adresat o telegramã Ducelui în care saluta gestul Italiei, asigurând cã „la Ro-
mania guarderà sempre verso Roma quale culla benedetta della sua origine“69.
Tot la Milano era ºi profesorul Nicolae Iorga care susþinea o cuvântare cu acest
prilej la Camera de Comerþ Italo-Românã70. În Basarabia, consiliile comunale
din Bãlþi, Cahul, Cetatea Albã, Chiºinãu, Hotin, Ismail, Lãpuºna, Orhei, Soroca
ºi Tighina aprobau Legea pentru unificare administrativã ºi îl proclamau pe Al.
Averescu cetãþean de onoare71.

Dacã pânã în 1926 Italia a dat senzaþia cã este dispusã la o colaborare interna-
þionalã, dupã aceastã datã a început sã demonstreze programul revizionist, pânã
atunci doar enunþat. Dupã îndepãrtarea lui Contarini (1926), Mussolini însuºi a
preluat Externele pânã în 1929, când portofoliul a fost încredinþat lui Dino Grandi72,
iar din 1933 lui Galeazzo Ciano*. În acest interval o serie de politicieni români
(N. Titulescu, D. Ghyca, N. Iorga, C. Argetoianu) au avut întrevederi cu oficialii
italieni, în cursul cãrora s-au nuanþat poziþiile adoptate de pãrþi.

La 25 ianuarie 1928 a avut loc o întrevedere între N. Titulescu ºi B.
Mussolini. Colocviul celor doi s-a concentrat pe câteva argumente cheie, între
care se distinge problema francezã. Este interesantã maniera în care ºeful diplo-
maþiei române defineºte relaþia României cu Franþa încercând sã menajeze orice
susceptibilitate din partea Ducelui: „Titulescu: Se vi si dicessse che la Romania
può inaugurare una politica antifrancese o di distacco dalla Francia, vi si direbbe
una menzogna. Ragioni storiche, politiche, militari stanno alla base dell’alleanza
colla Francia. Alleanza, dunque sincera amicizia, ma non sudditanza o schiavitù.
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cu fiica Ducelui, Eda; preia conducerea Biroului de Presã de pe lângã PCM; din 1935 transformã acest birou
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68 Votul Senatului italian. Italia a ratificat unirea cu Basarabia, în „Universul“ a. 44, nr. 79, 6 aprilie
1927, p. 1; Telegrama d-lui Mitilineu cãtre dl. Mussolini, în Dimineaþa, an. XXIII, nr. 7284, 12 martie 1927,
p. 1; Dupã ratificare, în „Dimineaþa“nr. 7285, 13 martie 1927, p. 1; Mussolini despre ratificarea tratatului
Basarabiei. Textul expunerii de motive la legea votatã de Camera italianã, în „Dimineaþa“ an. XXIII, nr. 7292,
20 martie 1927, p.1; Ratificarea Italiei, în „Adevãrul“, an. 40, nr. 13259, 10 martie 1927, p. 1; Manifestaþia
popularã de ieri pentru ratificarea unirii Basarabiei. La statuia lui Mihai Viteazul. Declaraþiile marchizului
Durazzo, în „Adevãrul“, nr. 13260, p. 3; Alipirea Basarabiei. Telegramele dlui general Averescu cãtre M. S. R.
Italiei Victor Emanoil, cãtre d. Mussolini, preºedintele consiliului de miniºtri italian ºi E. S. Mareºalul
Badoglio, în „Îndreptarea“, a. IX, nr. 55, 10 martie 1927, p. 1; N. Iorga la Roma, în „Neamul Românesc“ a.
XXII, nr. 24, 9 martie 1927, p. 1; D. Prof. N. Iorga la Roma. Sinteza românã în latinitate. Conferinþa la Univer-
sitate, în „Neamul Românesc“, nr. 25, 11 martie 1927, p. 1; N. Iorga, Italia ºi Basarabia, în „Neamul Româ-
nesc“, nr. 27, 16 martie 1927, p. 1; Italia a ratificat tratatul privitor la Basarabia, în Universul“ a. 44, nr. 56,
10 martie 1927, p. 1; Constantin BACALBAªA, Basarabia, în Universul, nr. 57, 11 martie 1927, p. 1; Opinia
publicã italianã ºi alipirea Basarabiei. Declaraþiile d-lui Octavian Goga, în „Universul“ nr. 62, 17 martie
1927, p.1.

69 ASMAE, AP, Romania, Pacco 1514, Telegrama lui Octavian Goga cãtre Benito Mussolini, 8 martie
1927.

70 ASMAE, AP, Romania, Pacco 1514, Telegrama lui Dino Alfieri cãtre Dino Grandi.
71 ANIC, Fond Alexandru Averescu, Dosare 116–126.
72 Vezi Paolo Nello, Dino Grandi. La formazione di un leader fascista, Bologna, 1987.



La Romania sa che oltre la Francia vi è un’altra grande nazione latina: l’Italia,
la quale, per l’immediatezza geografica, è destinata ad esercitare una sempre
maggiore influenza sull’Europa danubiana (…) È tempo che i francesi si
convincano che l’Italia è diventata una grande potenza e che non si può
contestare la preminenza dei suoi interessi nel bacino danubiano e nei Balcani“.

Cu toate acestea, concluzia lui Mussolini este clarã: „Titulescu da l’impressione
di promettere molto e di mantenere meno. La sua latinita è di marca completa-
mente parigina. È un latino di Parigi“73.

La acest moment, Ducele încã conta pe „rolul României ca forþã latinã încon-
juratã de forþe slave“ ºi insista asupra acestei idei ºi în cadrul ceremoniei de pre-
zentare a scrisorilor de acreditare de cãtre Dimitrie Ghyca, la 15 februarie 192874.

În cadrul întrevederii D. Ghyca — D. Grandi, oficialul italian, deºi declara cã
nu este „dispus a se rezema în mod orb ºi cu o sentimentalitate greºitã asupra
identitãþii de rasã, pentru îndrumãrile de politicã externã, observa cã diver-
genþele între cele douã þãri nu pot fi decât trecãtoare“. Nu uita sã reaminteascã
gestul Italiei din perspectiva relaþiilor cu URSS, un „act foarte greu“ (desigur, în
consecinþe). În ceea ce-i privea pe unguri, Grandi îi definea „trufaºi“ ºi se pro-
nunþa pentru rezolvarea româno-maghiarã în litigiul optanþilor. D. Ghyca i-a lan-
sat lui D. Grandi invitaþia de a vizita România. Era în ajunul vizitei pe care înal-
tul oficial italian urma sã o facã la Budapesta ºi diplomatul român arunca o nadã.
Grandi nu a dat însã curs invitaþiei.

28 februarie 1930: audienþa lui Nicolae Iorga la Mussolini. Ducele declarã cã
„alianþele ca ºi tratatele sunt trecãtoare“. O declaraþie care produce îngrijorare la
Bucureºti.

24 decembrie – 7 ianuarie 1932: Constantin Argetoianu, ministru de Finanþe
în guvernul Iorga, face o vizitã în Italia, prilej cu care a fost primit de regele
Vittorio Emanuele al III-lea, Papa Pius XI, Benito Mussolini, Dino Grandi. Cel
care îl cucereºte realmente pe politicianul român este Mussolini. Iatã un frag-
ment din „amintirile“ sale:

„Mussolini — cu toate manifestãrile lui în favoarea Ungariei — mi s-a arãtat
plin de simpatie ºi prietenie pentru noi românii ºi pentru þara noastrã ºi adânc
mâhnit de interpretarea unora din gesturile sale politice. Politeþile verbale ºi mã-
gulirile pe care le adresa Ungariei — pe acea vreme aceste politeþi nu fuseserã
încã închegate în acorduri scrise — n-aveau decât un singur scop: sã împiedice
pe unguri sã se înhame la carul Germaniei ºi sã-ºi creeze subsidiar un punct de
sprijin în caz de conflict cu Iugoslavia (…) Dar în ceea ce privea «revizio-
nismul» — surâdea vorbind de pretenþiile maghiare — m-a asigurat cã n-aveam
sã ne temem de el, cã nici «un metru» din graniþele României nu se vor muta cu
asentimentul Italiei. Tratatele nu sunt externe; trebuie sã privim cu curaj realitã-
þile ºi sã nu ne îmbãtãm cu vorbe“75.
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Dar prezenþa celor douã state în grupãri politice antagonice, sprijinirea
Ungariei de cãtre Italia, planurile Consultei în sud-estul Europei ºi în Balcani nu
puteau sã gãseascã ecou favorabil în România. Pe de altã parte, Consulta nu
agrea politica externã a lui Titulescu „înfeudatã“ Parisului. Cu toate acestea, la
17 iulie la Palazzo Chigi a avut loc un schimb de note, semnate de Fulvio
Suvich, subsecretar de stat la Externe, ºi I. Lugoºianu, ministrul României la
Roma, care prevedeau prorogarea pânã la 18 ianuarie 1934 a pactului de amiciþie
ºi colaborare cordialã între Italia ºi România din 16 septembrie 192676.

Observãm în aceastã perioadã cum fiecãrui pact în care România era parte i
se contrapune un altul iniþiat de Italia. Astfel, pactului de Reorganizare a Micii
Înþelegeri de cãtre miniºtrii de Externe Nicolae Titulescu, Eduard Beneº ºi
Bogoliub Jevtici, potrivit cãruia se crea un Consiliu Permanent, asistat de un
Consiliu Economic (februarie 1933, Geneva), i se contrapune Pactul în Patru
care avea în vedere revizuirea controlatã a tratatelor de cãtre un „directorat“ al
marilor puteri (7 iunie 1933, Roma); pactului Înþelegerii Balcanice constituite de
Grecia, România, Iugoslavia, Turcia (9 februarie 1934, Atena) i se contrapune
protocolul italo-austro-ungar privind organizarea regiunii dunãrene (17 martie
1934, Roma)77. Neaderarea Bulgariei la Înþelegerea Balcanicã pãrea sã fie o
victorie a Consultei. Politica Italiei în Bulgaria era una puternicã mai cu seamã
dupã ce în octombrie 1930 principesa Ioana se cãsãtorise cu Þarul Boris, aceasta
fãcând parte din politica italianã în Balcani.

Reacþia lui Mussolini la tentativa de Anschluss din 193478 are ca efect
secundar o apropiere franco-italianã. Indirect, acordul Mussolini-Laval (7 ia-
nuarie 1935) avea sã determine un scurt moment de destindere a relaþiilor italo-
române. Franþa ºi Italia reafirmau unitatea de vederi cu privire la independenþa
Austriei ºi a statu-quo-ului danubian. Diferendul italo-etiopian a grevat însã
asupra raporturilor internaþionale ºi îndeosebi asupra relaþiilor româno-
italiene79. Oficial, prin N. Titulescu, România s-a pronunþat ferm pentru
sancþiuni, deºi au existat ºi voci pro-Italia80 care au încercat sã argumenteze nu
doar inutilitatea aplicãrii acestora, ci ºi efectele negative care aveau sã rezulte
din adoptarea acestei intransingente atitudini a României, atât la nivel politic, cât
mai ales economic81. N. Titulescu devine persona non grata pentru regimul
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79 Giuliano Ceroli, La Romania e il conflitto italo-etiopico (1935–1936), în „RivStuPol“, a. XLIX, n. 2,
aprile-giugno 1982, p. 243–270.

80 Virgiliu Theodosiu, Pro Italia, Expunere sumarã a cauzelor pentru care iubim Italia, Ploieºti, Tip.
Unirea [1936], p. 15

81 Constantin D. Buºilã, Sancþiuni contra Italiei, Bucureºti, 1940, p. 25 [articole publicate în „Argus“, 24
octombrie 1935 ºi „Excelsior“, 11 iulie 1936].



fascist italian. O campanie de presã se dezvoltã în jurul acestui eveniment ºi a
implicaþiilor sale pentru România82. „Neamul Românesc“ al lui N. Iorga sau
„Curentul“ lui P. ªeicaru sunt în disonanþã cu opiniile emise în majoritatea gaze-
telor, ºi în mod deosebit cu „presa din Sãrindar“ („Adevãrul“ ºi „Dimineaþa“).

1936–1940. Debarcarea lui N. Titulescu (29 august 1936) ºi numirea lui
Victor Antonescu la conducerea diplomaþiei române inaugureazã o nouã etapã a
relaþiilor italo-române. Acceptarea reþetelor Parisului în materie de politicã ex-
ternã ºi neadaptarea la împrejurãri erau principalele „capete de acuzare“ ale ita-
lienilor. Putea interveni, dupã retragerea silitã a lui Titulescu, o normalizare a re-
laþiilor cu Italia? O normalizare pãrea tot mai greu realizabilã în condiþiile în care
Ducele se pronunþa în favoarea revendicãrilor Ungariei (1 noiembrie 1936). ªi
tot în noiembrie 1936 Horthy Miklos vizita Roma.
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Politica balcanicã a Italiei înregistreazã în acest interval un succes prin es-
tomparea vechilor rivalitãþi cu Belgradul prin semnarea tratatului de prietenie ºi
neutralitate italo-iugoslav (Belgrad, 25 martie 1937). Prevederile pactului ve-
neau în contradicþie cu obligaþiile asumate de Iugoslavia în cadrul Micii Înþele-
geri ºi Înþelegerii Balcanice ºi înlesnea Italiei îndeplinirea planurilor ei expansio-
niste cu privire la Grecia ºi Turcia, împiedica totodatã Iugoslavia sã sprijine
Cehoslovacia în cazul unei agresiuni a Germaniei ºi Italiei. Italia aspira sã per-
fecteze un tratat similar cu România. Mai multe mãrturii converg în acest sens.
Astfel, ministrul de Externe Victor Antonescu relateazã convorbirile cu Ugo
Sola ºi Stoiadinovici, din care reieºea dorinþa lui G. Ciano de a încheia un pact
cu România. În viziunea lui V. Antonescu, acesta ar fi putut lua douã forme: fie
un acord cultural mai larg care sã prevadã schimburi de profesori ºi de studenþi,
excursii, traduceri literare, schimburi cu caracter cultural, artistic, literar; fie o
repunere în vigoare a tratatului italo-român expirat în ianuarie 1934. Atunci când
ministrul Italiei la Bucureºti a sugerat o „ameliorare a relaþiilor româno-ungare“,
ºeful diplomaþiei române i-a replicat cã „nu este nici bine, nici oportun sã se con-
diþioneze relaþiunile româno-italiene de cele româno-maghiare“83. Galeazzo
Ciano îºi exprima chiar dorinþa de a veni la Bucureºti pentru semnarea unui pact
asemãnãtor celui de la Belgrad84. Dar în aceeaºi lunã mai (19–22 mai 1937),
Ciano, împreunã cu regele Vittorio Emanuele al III-lea, regina Elena ºi fiica lor
Maria, a vizitat Budapesta. Aceeaºi informaþie parvenea ºi de la Berlin, de unde
Comnen relata o convorbire cu ministrul Italiei la Berlin. La Roma se regreta cã
România persistã într-o atitudine prea rezervatã ºi nu imitã exemplul Iugoslaviei85.

În decembrie 1937 Italia se retrãgea din Societatea Naþiunilor, gest care echi-
vala cu refuzul de a-ºi menþine obligaþiile internaþionale. Politica italianã suferã
un proces de „înfeudare“ progresivã ºi categoricã faþã de cea germanã. Realiza-
rea Anschluss-ului (martie 1938) a fãcut ca între Italia ºi Germania sã existe de
acum o frontierã comunã: Brennero. Câteva luni mai târziu, la 29–30 septembrie
1938, prin acordurile de la München, Mussolini, Chamberlain ºi Daladier au ac-
ceptat Diktat-ul german — anexarea regiunii sudete a Cehoslovaciei la Ger-
mania. Diplomatul Ugo Sola considera cã e momentul ca România sã anunþe în-
cetarea Micii Înþelegeri, întrucât Cehoslovacia nu mai exista86.

Informaþii contradictorii cu privire la intenþiile Italiei ºi Germaniei în Balcani
ºi implicaþiile lor pentru România parvin din Roma, Vatican sau Berna. Ion
Pangal informa MAS la 30 septembrie 1939 despre intenþia Italiei de a „forma
un bloc al neutrilor cuprinzând România, Ungaria, Iugoslavia ºi Bulgaria, cãu-
tând totodatã sã câºtige Grecia ºi Turcia — ca stavilã împotriva expansiunii bol-
ºevice“. Din Vatican, Comnen informa, în primele zile ale lui octombrie 1939,
cu privire la îngrijorarea Italiei faþã de intenþiile Rusiei ºi dorinþa de a ralia în ju-
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rul sãu statele balcanice, România ºi Ungaria pentru a forma un bloc al neu-
trilor87. Pe de altã parte însã, Raoul Vasile Bossy informa pe G. Gafencu cã Italia
nu va participa la un bloc neutru. Ministrul României la Roma reda informaþiile
obþinute de la François Poncet, ambasadorul Franþei la Roma, care îi relatase o
convorbire cu Ciano. Acesta din urmã s-ar fi exprimat în termeni foarte preciºi:
„Italia are raporturi foarte strânse cu Ungaria, excelente cu Iugoslavia, foarte
bune ºi în plinã ameliorare cu Grecia, cu Bulgaria legãturile ar fi bune, însã fãrã
a fi concretizate printr-un pact“. Amintindu-i lui Poncet cã a uitat România în
enumerarea sa, ministrul italian al Afacerilor Strãine i-ar fi rãspuns foarte evaziv
ºi rezervat, lãsând sã se înþeleagã cã guvernul din Roma nu ar vrea sã îºi lege
destinele de acelea ale unei þãri pe care o crede „ameninþatã pe toate hotarele sale
ºi condamnatã de pe acum unor jertfe, mai ales spre rãsãrit“88. O telegramã din
Berna confirma cã Germania a dat mânã liberã ruºilor în Basarabia, dar nu va
consimþi niciodatã ca România sã cadã complet sub influenþa sovietelor, cãci
este convins cã Italia nu va privi inactivã expansiunea ruºilor în Balcani89.

Acordul internaþional prin care Anglia, Franþa, Italia ºi România consimt la
primirea Germaniei în Comisia Europeanã a Dunãrii (1 martie 1939) urmat de
Tratatul asupra promovãrii raporturilor economice între Regatul României ºi
Reich (23 martie) erau expresia ascendentului german în afacerile Europei de
Sud-Est ºi Balcani ºi urmãreau subordonarea economiei României intereselor
Germaniei hitleriste. În contrapartidã, cucerirea Albaniei, de altfel protectorat
italian ºi satelit politico-economic al Romei, chiar dacã contribuia la desta-
bilizarea pãcii europene ºi în mod deosebit a situaþiei din Balcani, doar în jocurile
de hartã ale propagandei fascismului italian putea sã echilibreze dinamismul na-
zist, care îl punea pe Mussolini în faþa faptului împlinit (12 aprilie 1939). Italia
deþinea astfel controlul asupraAdriaticii ºi îºi crea un cap de pod în Balcani. Pac-
tul de Oþel (29 mai 1939) apropia ºi mai mult Italia de Germania. Dar, odatã cu
acordul Ribbentrop-Molotov din 23 august, privind divizarea sferelor de in-
fluenþã în Europa Orientalã ºi în þãrile baltice, a scãzut rolul de mediator pe care
ºi-l aroga Italia. În Balcani aveau sã se confrunte panslavismul ºi pangerma-
nismul. Dar diplomaþia italianã continuã sã încerce a se manifesta. Ea dorea des-
trãmarea Antantei Balcanice, promova politica Axei ºi proteja ostentativ Un-
garia. În aceste condiþii, rezultatele vizitei ministrului român al Afacerilor Exter-
ne, Grigore Gafencu, în Italia în mai 1939 nu erau deloc spectaculoase. Devenea
limpede cã „drumul de la Roma la Bucureºti trecea prin Budapesta“. Aserþiunea
este mãrturisitã ºi de Ciano în jurnalul sãu: „Mussolini este de acord sã desfãºor
pe lângã unguri acþiunea cerutã de români ºi este chiar gata, în caz de atac rusesc,
sã ofere românilor un ajutor militar, de genul celui oferit lui Franco…“90.
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În debutul conflagraþiei mondiale, atât Italia cât ºi România se declarã nebeli-
gerante. În 1940, per forza, politica româneascã devine una pro-Axã, aderând la
Pactul Tripartit. Reconvertirea românilor este perceputã ca expresia unui oportu-
nism ºi ca inconsecvenþã: „27 iulie 1940 — îi primesc pe români. Sunt de o plati-
tudine revoltãtoare. Nu deschid gura decât pentru a revãrsa asupra mea o cascadã
de complimente siropoase ºi plictisitoare“91. Greu de crezut cã diplomaþii ºi
oamenii politici români îi puteau vorbi aºa. Mai curând e o interpretare sui
generis a stãrii de incertitudine ºi teamã a românilor dupã ultimatumul sovietic
ºi în perspectiva acutizãrii diferendelor cu Ungaria ºi Bulgaria, care vor duce la
pierderea Transnistriei prin Dictatul de la Viena ºi la cedarea Dobrogei prin
tratatul de la Turnu-Severin. Scena semnãrii Dictatului privind Transilvania este
sugestiv naratã de Contele Ciano în jurnalul sãu: „Ungurii, când vãd harta
geograficã, nu îºi mai încap în piele de bucurie. Apoi se aude o bufniturã puter-
nicã. Este Manoilescu, care a cãzut peste masã leºinat. Doctori, masaje, ulei
camforat. În sfârºit îºi revine, dar resimte dur lovitura“.

În chip firesc Ion Antonescu, în cãlãtoria sa la Roma între 16–18 noiembrie
194092 la invitaþia lui Mussolini, abordase problema raporturilor româno-ungare
ºi a dreptului României asupra Transilvaniei. Vizita era precedatã de schimbarea
personalului Legaþiei române la Roma. ªef al Legaþiei române fusese numit I. V.
Vojen, care, în audienþa la Ciano, la 21 octombrie 1940, se prezenta ca fiind re-
prezentantul unei noi Românii, aliatã a Axei „cu toatã sinceritatea“. Pãrea sã se
inaugureze o nouã erã a relaþiilor bilaterale. Ciano preciza cã „Italia ºi-a plãtit cu
prisosinþã poliþa moralã pe care o avea faþã de Ungaria“93.

1941–1943. Dupã 22 iunie 1941 raporturile între cele douã state nu cunosc
amploarea doritã. Mihai Antonescu i-a reproºat ministrului italian la Bucureºti,
Renato Bova Scoppa, într-o convorbire din 18 iulie 1941, totala tãcere a diplomaþiei
italiene în chestiunile balcanice ºi vizita lui Giuseppe Bottai la Cluj. Din nou,
apropierea prin culturã pãrea mai accesibilã, Bova Scoppa propunând refacerea
Societãþii Italo-Române, cu ajutorul decanului Facultãþii de Litere, Al. Marcu,
precum ºi fondarea unui Institut pentru Studii Corporativiste94. Mai interesantã
încã era propunerea aceluiaºi Bova Scoppa privind o uniune latinã care sã reprezinte
un echilibru în Europa. Întors de la Lisabona, Bova Scoppa vorbea în termeni
calzi de Salazar, considerând cã Portugalia ar fi aripa stângã a latinitãþii, iar
România aripa dreaptã95. Memoriile diplomatului atestã ºi dezvoltã aceastã idee
latinã destinatã sã bareze expansiunea germanismului ºi veleitãþile slavismului.
Din toamna anului 1941 B. Scoppa a intensificat eforturile pentru a-l determina
pe ministrul de Externe italian sã vinã în România. Fãrã nici un succes însã. O
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vizitã a lui Ciano la Bucureºti, dupã cea de la Budapesta (18 februarie 1942),
pãrea inoportunã „fiindcã poporul român e un popor latin de sensibilitãþi care ar
vedea vizita de la Bucureºti, imediat dupã cea de la Budapesta, ca o simplã for-
malitate diplomaticã ºi nu ca o atenþie faþã de poporul român cum s-ar cuveni“96.

Pe de altã parte, la Roma se încerca o reconfigurare a reprezentanþei diplomatice
româneºti, adaptatã la cerinþele momentului: „(…) preocuparea de cãpetenie a misi-
unii de la Roma trebuie sã fie de a afla toate mijloacele de propagandã ale Ungariei,
persoanele ºi centrele de acþiune maghiare; la Roma trebuie organizat serviciul
cultural, cu caracter permanent, având o largã misiune de propagandã; trebuie sã
aflãm cu orice preþ orientarea tendinþelor italiene în Balcani, poziþia Italiei faþã de
popoarele balcanice, intenþiile de expansiune ale Italiei ºi forma lor politicã ºi mo-
dul cum ar putea concepe Italia colaborarea italo-românã în Balcani“97.

Abia din 1942 se constatã o îmbunãtãþire a imaginii României în Italia ºi a
percepþiei italiene asupra schimbãrilor din România, faptul fiind confirmat ºi de
o notã semnatã de ºeful Serviciului Special de Informaþii, Ion Lissievici (locþi-
itorul lui Eugen Cristescu)98.

Douã evenimente relevante se petrec în 1943: acordul cultural italo-român ºi
vizita lui Mihai Antonescu la Rocca delle Camminate99. Martorii evenimen-
tului100 nu insistã asupra conþinutului discuþiilor, dar recreeazã foarte sugestiv
cadrul ºi atmosfera desfãºurãrii lor: schimbul de decoraþii ºi cadouri; prezenþa pe
un perete al arborelui genealogic al Ducelui ºi portrete ale sale; agitaþia donnei
Rachele (soþia lui Mussolini) în pregãtirea dineului etc. Despre Mihai
Antonescu, cei care l-au întâlnit atunci au doar cuvinte de laudã: „Antonescu îmi
face o impresie excelentã“, spune Egidio Ortona; Giuseppe Bastianini, care pri-
mise de la Antonescu o colecþie de fotografii ºi o icoanã bizantinã, îl evocã în
amintirile sale cu afectivitate: „Cine ºtie dacã nu va surveni o zi în care va fi pos-
ibil sã regãsesc mormântul lui Antonescu ºi sã-l cinstesc cu o icoanã ºi cu o floa-
re!“. O impresie foarte bunã a lãsat ºi Alexandru Marcu — „un om inteligent,
exuberant, impregnat de latinitate ºi de gusturi antice“, cum scria Egidio Ortona.

În Italia, debarcarea anglo-americanã ºi cãderea lui Mussolini prin votul
Marelui Consiliu Fascist (25 iulie 1943) au creat un haos care care avea sã se
resimtã ºi la Bucureºti. Dacã în Italia s-au constituit douã guverne, unul condus de
Mareºalul Badoglio, în Italia de sud, sub ocupaþie anglo-americanã, ºi un guvern
fascist republican sub conducerea lui Mussolini, pe teritoriul ocupat de forþele
germane, la Bucureºti funcþionau douã legaþii (dupã 8 septembrie 1943), repre-
zentanþii lor fiind Armando Odenigo (acreditat de Mussolini) ºi Bova Scoppa.
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România, la cererea expresã a lui Hitler, a recunoscut formal Republica de la Salò,
dar faptul nu a determinat o rupere a relaþiilor diplomatice cu guvernul Badoglio.

În toatã perioada interbelicã relaþiile politice româno-italiene au avut condiþii
favorabile de a fi mult mai strânse ºi mai angajante. Opþiunile de mare putere ale
Italiei manifestate ºi în Balcani care presupuneau o schimbare a statu-quo-ului
stabilit la Versailles vor îndepãrta însã treptat România, care susþine, prin toatã
politica ei externã, menþinerea acestui statu-quo. Alianþa dintre cele douã state în
timpul celui de-al doilea rãzboi mondial rãmâne tot timpul circumscrisã facto-
rului german, victoriilor ºi înfrângerilor lui Hitler pe frontul de rãsãrit. Sfârºitul
rãzboiului gãseºte cele douã þãri înfrânte ºi într-o situaþie materialã ºi moralã
dezastruoasã. Relaþiile dintre ele în epoca imediat urmãtoare vor fi dominate de
schimbãrile intervenite în Europa ºi vor suferi consecinþele rãzboiului.
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