RELAŢIILE MILITARE ROMÂNO-IUGOSLAVE ÎNTRE ANII
1924-1933
MIHAELA BĂRBIERU

Perioada anilor 1924-1933 este definită în plan economic, social şi
politico-militar de parcurgerea anilor de criză economică cu caracteristici
specifice statelor slab dezvoltate din sud-estul european, de ascensiunea
pretenţiilor statelor învinse în prima mare conflagraţie mondială, a regimurilor
autoritare şi totalitare, care s-au instalat în state direct interesate de evoluţia
politică în Balcani.
Pe întreaga perioadă luată în discuţie, România s-a manifestat ca un
factor activ în promovarea bunei înţelegeri între state, în păstrarea statu-quo-ului
în cadrul Ligii Naţiunilor, având o activitate diplomatică la nivel continental
prodigioasă. Asigurarea securităţii internaţionale prin dezarmare a constituit un
deziderat al politicii externe al Micii Înţelegeri. Sesiunea a 5-a a Adunării
generale a Societăţii Naţiunilor din septembrie-octombrie 1924, a avut ca subiect
de dezbatere „Raportul privind condiţiile arbitrajului, securităţii şi reducerii
armamentelor” prezentat de Nicolas Politis. Documentul „s-a înscris ca o
tentativă importantă de rezolvare pe cale paşnică a diferendelor interstatale în
cadrul comunităţii internaţionale” 1 . România, Iugoslavia şi Cehoslovacia, prin
omul politic român Nicolae Petrescu-Comnen, au susţinut documentul Politis.
La Praga, pe 14 septembrie 1924, a avut loc o întâlnire 2 între factori militari ai
celor trei ţări ce intrau în componenţa Micii Înţelegeri. Considerându-se o etapă
importantă în instaurarea unui climat de pace, ataşatul militar al legaţiei române
de la Praga 3 , participant la întrunirea menţionată, raporta ministrului de război
român, prin nota strict secretă din 19 septembrie 1924, concluziile discuţiilor
între reprezentanţii militari ai celor trei ţări.
Atât România, cât şi Regatul Sârbo-Croato-Sloven au semnat protocolul
de la Geneva, adoptat în 2 octombrie 1924. Pentru prima data, documentul
preciza „legătura indisolubilă dintre arbitraj, securitate şi dezarmare” 4 . În nota
trimisă de către cabinetul ministrului de război român către ministrul afacerilor
străine al României, se recomanda susţinerea de către România a protocolului,
care servea intereselor naţionale, menţionându-se că acest punct de vedere este
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susţinut şi de către Iugoslavia şi Cehoslovacia 5 .
În 17 iunie 1925 a fost adoptată la Geneva convenţia pentru
reglementarea comerţului de arme şi materiale de război şi Protocolul cu privire
la prohibirea întrebuinţării în caz de război a gazelor asfixiante, toxice şi a
substanţelor bacteriologice. Ţările Micii Înţelegeri au semnat cele două
documente la recomandarea ministerului de război. Experţii militari ai
Iugoslaviei, Cehoslovaciei şi României au studiat articolele ce compuneau
convenţia şi protocolul considerând că este necesară semnarea şi apoi ratificarea
acestor documente, deoarece „toate statele se pregătesc, fie pe faţă, fie pe ascuns
pentru războiul chimic” 6 . Marele Stat Major român a considerat ca necesară
semnarea de către Marile Puteri a acestor documente, ca mai apoi ele să fie
ratificate de guvernul român 7 . Se avea de fapt în vedere poziţia U.R.S.S.-ului,
deţinătoarea unor cantităţi importante de arme chimice. În cursul sesiunii a 29-a
a Ligii Naţiunilor, ţinută în luna iulie 1924, s-a hotărât să se facă recomandări
ţărilor din componenţa acestor instituţii, cu privire la reducerea cheltuielilor de
armament, problema fiind dezbătută de experţii militari ai României şi
Iugoslaviei.
În întreaga perioadă luată în discuţie, factorii politici şi militari ai
României şi Iugoslaviei au urmărit garantarea frontierelor stabilite prin tratatele
de pace. Cele două ţări au privit „cu circumspecţie politica Marilor Puteri care,
în interesul păstrării păcii, au început să facă concesii faţă de învinşii
războiului” 8 .
Încheierea unui pact de garanţii conceput de către Marea Britanie a creat
probleme guvernelor României şi Iugoslaviei. Însărcinatul cu afaceri român la
Londra, Laptew, semnala în martie 1925, ministrului afacerilor străine de la
Bucureşti, I. Gh. Duca, că Marea Britanie „nu era dispusă să admită includerea
Poloniei şi Cehoslovaciei în cadrul pactului de garanţii” 9 .
România, ca de altfel şi Regatul Sârbo-Croato-Sloven, şi-au exprimat
„neliniştea şi îngrijorarea faţă de încheierea pactului de la Locarno din octombrie
1925”. Studii ale experţilor militari ai Statelor Majore din cele două ţări, care au
avut mai multe întâlniri, atât la Belgrad, cât şi la Bucureşti, au semnalat
guvernelor celor două state reînvierea militarismului german, precum şi
recrudescenţa forţelor revizioniste şi revanşarde impulsionate printre altele şi
prin garantarea frontierei dintre Germania şi Belgia, dintre Germania şi Franţa,
precum şi a zonei demilitarizate a Rinului. În întâlnirea de la Bucureşti ai acestor
experţi din 3 aprilie 1926, s-a avansat ideea existenţei unei discriminări „între
frontierele occidentale şi cele orientale”, datorată sfârşitului „izolării morale a
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Germaniei” 10 .
Securitatea României şi a Iugoslaviei a fost consolidată prin reevaluări
privind conţinutul alianţelor politico militare atât în cadrul Micii Înţelegeri, cât şi
în cadrul unor tratate bilaterale. Tratatele cu Franţa, Italia precum şi reînnoirea
tratatului cu Polonia, au fost pregătite de studii realizate de experţii Statelor
Majore ale ţărilor componente Micii Înţelegeri. O adresă cu caracter secret
trimisă de ministrul de război ministrului afacerilor străine, din 6 mai 1925, se
referea la reînnoirea convenţiilor politice, dar şi militare cu Regatul SârboCroato-Sloven şi Republica Cehoslovacă, care expirau în 23 octombrie 1926,
respectiv 19 iunie 1926. Punctul de vedere al Marelui Stat Major Român cu
privire la conţinutul noilor convenţii era acel al introducerii unui aliniat prin care
convenţiile militare puteau fi „adnotate cu modificări aşa cum evoluţia politică a
continentului o cerea” 11 .
În martie 1926, la Praga, au avut loc o serie de şedinţe secrete între
reprezentanţii armatelor statelor Micii Înţelegeri şi o delegaţie a armatei
franceze. Tratatele de prietenie ale României şi Iugoslaviei cu Franţa au
consolidat securitatea celor două state în perioada imediat următoare. Iugoslavia
se considera ameninţată de către Italia, în timp ce România nu încheiase încă un
tratat cu U.R.S.S.
Într-o notă a Marelui Stat Major către ministrul afacerilor străine, din 14
noiembrie 1925, se arăta necesitatea introducerii, în tratatul României cu Franţa,
angajamentului părţilor contractante, în cazul unui atac asupra uneia din părţi
„cele două ţări urmau să se pună de acord fără întârziere asupra acţiunilor ce
urmau a fi înteprinse…” 12 . Reprezentanţii Marelui Stat Major atenţionau factorii
politici printr-o notă din 9 mai 1926, adresată primului ministru, că „obligaţia de
a nu ataca Rusia cu trupele regulate şi de a nu tolera pe teritoriul ei formarea de
trupe neregulate de atac contra vecinului de la răsărit” ar diminua „necesitatea
semnării unui tratat cu Franţa” 13 .
Aşa cum se ştie, guvernul francez nu a acceptat să semneze convenţia
militară cu România, care ar fi dat consistenţă tratatului. Libertatea guvernului
francez de a acorda sau nu asistenţă militară României, în cazul unui conflict cu
ţările vecine, nelinişteau Marele Stat Major. Acest lucru se poate observa şi din
adresa şefului Marelui Stat Major către ministrul de război din 21 iulie 1926,
prin care se avansa nedumerirea că „Franţa trebuia ajutată de noi în loc să ne
ajute ea pe noi” 14 .
Tratatul încheiat între Franţa şi Iugoslavia prevedea un punct aproape
identic cu cel inclus în tratatul cu România, deosebirea fiind însă înlocuirea
10
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U.R.S.S.-ului cu Italia 15 . Nici cu Iugoslavia, Franţa nu a încheiat o convenţie
militară, neangajându-se astfel la o participare directă în cazul unui conflict între
Regatul Sârbo-Croato-Sloven şi unul din vecinii săi.
Concomitent cu negocierea tratatului cu Franţa, România a avut discuţii
politice cu Italia în vederea încheierii unui tratat. Încheierea tratatului de amiciţie
şi colaborare cordială între România şi Italia semnat la 16 septembrie 1926, la
Roma, în timpul vizitei lui Averescu, a avut ca principal rezultat „ratificarea de
către Italia a Tratatului din 28 octombrie 1920, prin care se consacra din punct
de vedre juridic, pe plan internaţional, apartenenţa Basarabiei la România” 16 .
Tratatul cu Polonia, Mica Înţelegere, tratatul cu Franţa şi cu Italia au
constituit elemente importante în sistemul de securitate realizat de diplomaţia
românească şi iugoslavă în primul deceniu interbelic. La aceste convenţii s-a
adăugat activitatea diplomatică a celor două ţări în cadrul Societăţii Naţiunilor.
Susţinerea punctelor comune în baza păstrării statu-quo-ului, suveranităţii şi
independenţei a fost dezbătută şi în periodice întâlniri ale experţilor militari ai
celor două ţări.
În nota nr. 15, din 6 mai 1927, a Marelui Stat Major către ministrul
afacerilor străine al României, se comunica rezultatul „intervenţiunii noastre pe
lângă Statele Majore iugoslav şi cehoslovac, cu privire la proiectul de modificare
al articolului XIV din convenţia militară a Micei Înţelegeri” 17 . Ataşatul militar
de la Belgrad comunica, în 2 mai 1927, cabinetului şefului Marelui Stat Major
Român, că „atât şeful Marelui Stat Major, cât şi ministrul de război iugoslav, au
găsit că propunerea de modificare a articolului XIV precum şi protocolul sunt
foarte bine venite şi umple un gol foarte important al convenţiunii” 18 . Telegrama
nr. 395 din 6 aprilie 1927, trimisă de colonelul Motaş, din Belgrad, şefului
Marelui Stat Major al armatei române, menţionează acceptul propunerii de
modificare a articolului XIV 19 . Contactul dintre ofiţeri experţi ai armatelor
României, Iugoslaviei, dar şi Cehoslovaciei este confirmat de aprecierea
generalului Strovy, şeful Marelui Stat Major Cehoslovac că „din punct de vedere
militar modificarea convenţiei militare a Micii Înţelegeri este cerută de starea
politică actuală a Europei” 20 .
Referatul Secţiei IV Operaţii a Marelui Stat Major Român din 1
decembrie 1927 atestă existenţa unor discuţii repetate între reprezentanţii
Statelor Majore ale armatelor „cehoslovacă, sârbă şi română” cu privire la
modificarea articolului XIV din convenţie. Din referatul Secţiei IV Operaţii
trimis Marelui Stat Major Român rezultă „obligaţiunea pentru cele trei state
15
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majore aliate de a studia şi întocmi din timp de pace toate proiectele de
operaţiuni în diferite ipoteze” 21 . Generalul Samsonovici confirmă şi el prin
adresa nr. 501 din 1.12.1927 existenţa discuţiilor purtate între experţii militari ai
statelor componente ai Micii Înţelegeri 22 .
Sentimentele de incertitudine şi insecuritate au persistat în forurile
politice şi militare nu numai ale României şi Iugoslaviei, dar şi ale
Cehoslovaciei, Poloniei şi Greciei, în a doua parte a deceniului trei al secolului
XX. Intrarea Germaniei în Societatea Naţiunilor, în septembrie 1926, şi
adoptarea rezoluţiei ce condamna războiul de agresiune, în septembrie 1927, au
fost privite de experţii militari ai României şi Iugoslaviei cu neîncredere. Acest
lucru se poate observa şi din referatul din 2 august al Marelui Stat Major către
primul ministru al guvernului român, în care se atrăgea atenţia asupra unor
puncte „ce trebuiau armonizate în proiectul Briand-Kellogg” 23 .
Formula „război contra războiului” era considerată de către
reprezentanţii militari români şi iugoslavi întruniţi la Belgrad, în 16 august 1928,
„ca ineficace” în rezolvarea unor probleme grave „care planau asupra
Europei” 24 .
Scepticismul în valabilitatea pozitivă a consecinţelor pactului
Briand-Kellogg a României şi Iugoslaviei este atestat şi prin faptul că cele două
ţări au semnat ulterior acest document, parafat în 27 august 1928, la Paris. După
semnarea pactului Briand-Kellogg, atât România, cât şi Iugoslavia au acţionat
pentru intrarea protocolului în vioare încercând să stabilească raporturi de bună
vecinătate cu statele cu care nu reuşiseră să încheie tratatul: România cu
U.R.S.S., Ungaria şi Bulgaria, Iugoslavia cu Bulgaria, Ungaria şi Italia.
Ca urmare a faptului că situaţia internaţională devenea din ce în ce mai
tensionată, atât România, cât şi Iugoslavia au fost confruntate cu un proces de
izolare internaţională. Factorii militari ai celor două ţări au sesizat factorilor
politici necesitatea dezvoltării acţiunilor diplomatice în scopul asigurării stopării
cerinţelor teritoriale ale vecinilor. Modelarea planurilor de apărare comune,
crearea unor structuri militare funcţionale în condiţiile în care atât Franţa, cât şi
Polonia semnaseră tratate de neagresiune cu U.R.S.S., au constituit preocupări ai
factorilor de decizie din cadrul Marilor State Majore ale celor două ţări.
Discuţiile avute în 28 aprilie şi 2 mai 1930 la Varşovia, între delegaţiile militare
ale României şi Poloniei „în scopul de a studia situaţia aliaţilor şi a inamicului în
zona de joncţiune în cursul primelor zile de mobilizare, ca şi acţiunile posibile
ale inamicului în cursul aceleaşi perioade” 25 au fost aduse la cunoştinţa
reprezentanţilor experţilor militari iugoslavi şi cehoslovaci la întâlnirea de la
21
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Belgrad, din 12 mai 1930. Aici s-a discutat şi situaţia „la zi a poziţiilor Ungariei
şi Bulgariei” 26 faţă de România şi Iugoslavia. În timpul discuţiilor, consemnate
şi în raportul nr. 634 din 19 mai 1930 27 , trimis de şeful Marelui Stat Major
român către primul ministru al guvernului s-au propus, printre altele, „raionul de
cooperare româno-iugoslav şi româno-cehoslovac, forţele destinate de fiecare
parte acţiunilor în comun, modalităţile de efectuare a mobilizării” 28 precum „şi
ipotezele de acţiune ale inamicului” 29 .
În condiţiile în care existau fluctuaţii şi tărăgănări în cooperarea românopolonă în care clauza erga omnes lipsea din documentele militare românopolone, consolidarea Micii Antante „a devenit preocuparea de căpetenie a
forurilor de decizie politico-militare de la Bucureşti, cu atât mai mult cu cât se
aprecia” 30 atât de factorul politic, cât şi de cel militar, „că din septembrie 1923,
când se semnase convenţia militară în trei, nu s-a realizat nimic concret în
vederea pregătirii mijloacelor necesare funcţionalizării alianţei” 31 . Marele Stat
Major român consultându-se cu instituţiile similare iugoslave şi cehoslovace au
elaborat 8 proiecte de operaţii în perioada 1929-1931, documente care precizau
obligaţiile militare ale partenerilor în diverse situaţii de conflict provocate de
statele revizioniste vecine Ungaria sau Bulgaria.
La consfătuirea desfăşurată la Bucureşti în mai 1929 a reprezentanţilor
României, Iugoslaviei şi Cehoslovaciei s-a avansat ideea planului de operaţiuni
al armatelor Micii Înţelegeri, acesta fiind definitivat în septembrie 1929 la
consfătuirea de la Praga.
Planul de operaţiuni a celor trei armate conţinea două variante. În prima
variantă se lua în calcul agresiune Ungariei împotriva Cehoslovaciei. „Se estima
că inamicul putea angaja 15 divizii de infanterie şi 2 divizii de cavalerie. Scopul
forţelor aliate era înfrângerea armatei ungare printr-o ofensivă concentrică în
direcţia generală Budapesta” 32 . Cea de-a doua variantă, bazându-se pe forţa
celor 21 divizii de infanterie şi 2 divizii de cavalerie ale Ungariei, avansa ideea
susţinerii acţiunilor acestui stat de către Germania. În această situaţie trupele
cehoslovace trebuiau să deschidă front împotriva Germaniei, în timp ce forţele
militare ale României şi Iugoslaviei trebuiau să acţioneze împotriva Ungariei 33 .
În septembrie 1930, la Belgrad, a avut loc o nouă întâlnire a şefilor
Marilor State Majore ai armatelor ţărilor componente ale Micii Înţelegeri,
însoţiţi de experţi ai Secţiilor de Operaţii ai „instituţiilor” menţionate. Aici au
fost discutate elementele noi ce au tensionat situaţia internaţională. Tratatul de
26
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amiciţie, conciliaţiune şi arbitraj între Italia şi Austria, semnat în februarie 1930,
a fost considerat o ameninţare la suveranitatea ţărilor componente ale Micii
Înţelegeri. În concepţia participanţilor la consfătuirea de la Belgrad, tratatul
facilita „creşterea transporturilor de material de război trimise prin teritoriul
austriac prin Ungaria” 34 . Prezenţa militarilor maghiari în tabăra de antrenament
de la Ischl, Austria, alimentau suspiciunea experţilor militari prezenţi la Belgrad
în septembrie 1930. Noile condiţii au impus elaborarea unor măsuri menite să
facă „respectate tratatele de pace de către statele revizioniste” 35 . La Belgrad s-a
hotărât studierea şi elaborarea unui număr de trei proiecte care trebuiau să dea
soluţii în cazul atacării Iugoslaviei de către Ungaria şi Bulgaria. Experţii celor
trei mari state majore au elaborat ulterior, în urma discuţiilor din cadrul
consfătuirii de la Belgrad din septembrie 1930, modalitatea colaborării României
şi Cehoslovaciei, „a intervenţiei de urgenţă în ajutorul aliatului atacat” 36 .
Şefii Marilor State Majore s-au întâlnit la Bucureşti în 11 mai 1931,
într-o consfătuire cerută şi de întâlnirea miniştrilor de externe din 30 aprilie
1931. Consfătuirea de la Bucureşti, a 3-a la număr după semnarea de către
România a Protocolului de la Moscova din anul 1929, a hotărât încheierea unei
„convenţii militare unice, care să reunească într-un singur document Convenţia
din septembrie 1923 şi modificările succesive ce i-au fost aduse în 1929 şi
1930” 37 . Înţelegerea a fost pregătită de către Secţiile de Operaţii ale Marilor
State Majore şi a fost semnată la 14 decembrie 1931, în consfătuirea şefilor
Marilor State Majore de la Praga. Esenţa convenţiei politico-militare, ratificată
în lunile septembrie-octombrie de către Belgrad, Bucureşti şi Praga, prezenta trei
componente: raporturile fiecăruia dintre cele trei state cu celelalte se încadrau
conform „unui tratat de alianţă defensivă” 38 ; cea de-a doua variantă lua în calcul
atacul Ungariei sau Bulgariei în momentul în care una din puterile aliate „s-ar
afla deja în stare de război cu una sau mai multe puteri”39 , această variantă lua în
consideraţie şi posibilitatea ca Ungaria „ar putea avea vre-un avantaj pentru un
atac împotriva aliaţilor, în cazul unui război generalizat” 40 ; cea de-a treia
variantă se referea la contra măsurile ce trebuiau luate împotriva „pregătirilor
politico-militare intense făcute de Ungaria” 41 .
Documentul preciza forţele destinate de fiecare parte a alianţei: 112
batalioane, 150 baterii, 32 escadroane şi 12 escadrile de aviaţie cu câte 10
avioane fiecare.
Sfârşitul anul 1931 a adus noi elemente de politică externă, care au
34
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agravat „izolarea României pe arena internaţională”. Negocierea tratatului de
neagresiune franco-sovietic, precum şi negocierea unui tratat sovieto-polonez,
dar şi apropierea Franţei de către U.R.S.S. prin acordarea de credite şi angajarea
unor convorbiri diplomatice în vederea semnării unui pact de neagresiune, au
constituit subiecte de discuţie între reprezentanţii politici şi militari ai României
şi Iugoslaviei.
Evoluţia situaţiei internaţionale a determinat ample discuţii privind
Comandamentul unic al Micii Înţelegeri. Reprezentanţii statelor majore s-au
întâlnit în septembrie 1931, la Bucureşti, şi au semnat o convenţie în care se
regăseşte articolul 3, referitor la „Problema comandamentului superior al forţelor
celor trei parteneri ai pactului” 42 . Reglementarea tuturor aspectelor legate de
Comandamentul unic trebuia făcută printr-o înţelegere separată a celor trei
guverne. Înţelegerea trebuia să precizeze numirea comandantului unităţilor
mixte, care trebuiau să acţioneze în zona de joncţiune a armatelor aliate, în
funcţie de armata care contribuia cu partea cea mai mare de trupe 43 . La efective
egale de contingente de trupe, „conducerea va fi trecută comandantului acelui
sector de operaţii în care se găseşte unitatea mixtă” 44 . Importantă era şi
precizarea determinării „începerii mobilizării”, moment ce trebuia să declanşeze
şi trimiterea „ofiţerilor de legătură cu personalul necesar armatelor aliate” 45 .
Documentul menţionat precizează, pentru prima dată, soluţii în vederea
funcţionării alianţei chiar în împrejurări complexe şi nefavorabile. Ulterior,
documentul va funcţiona ca o măsură a nivelului relaţiilor dintre aliaţi şi totodată
a evoluţiei internaţionale.
Convenţia militară, semnată între România, Iugoslavia şi Cehoslovacia,
la 21 septembrie 1932, la Sinaia, fixa un nou cuantum al forţelor angajate de
fiecare ţară (112 batalioane de infanterie, 32 escadroane de cavalerie, 150 baterii
de artilerie, 120 de avioane), noi zone de concentrare în situaţia în care aliaţii
erau ameninţaţi atât de către Ungaria, cât şi de alţi agresori, precum şi de situaţia
în care toate cele trei ţări ar fi fost deja atacate de state diferite 46 . Convenţia a
fost semnată de miniştri de externe, dar şi de şefii Marilor State Majore. La
conferinţa de la Sinaia, reprezentanţii României şi Iugoslaviei au semnat un
acord privind colaborarea militară în cazul unui atac declanşat de Bulgaria.
Documentul a stat la baza conferinţei şefilor de Mari State Majore a statelor
membre ale Micii Înţelegeri, desfăşurată în 17 noiembrie 1932 la Belgrad. Aici
au fost aduse completări convenţiei militare semnate la Sinaia, prezentându-se
varianta în care Bulgaria ar fi atacat Iugoslavia sau România 47 .
Eforturile diplomatice făcute de România în vederea întăririi Micii
42

Idem, fond 5403, dos. 211/1932, f. 83.
Ibidem.
44
Ibidem, f. 84.
45
Ibidem.
46
Idem, fond 5423, dos. 61/1932, f. 184-185.
47
Ibidem.
43

Relaţiile militare româno-iugoslave între anii 1924-1933
91
_______________________________________________________________________________

Înţelegeri, dar şi a colaborării între ţările balcanice, au fost susţinute de rapoarte
întocmite de Secţiile de Operaţii în urma dezbaterilor factorilor militari români,
iugoslavi şi cehoslovaci.
Sfârşitul anului 1933 a marcat o nouă cotitură pentru Europa. La 14
octombrie 1933, Germania s-a retras din Societatea Naţiunilor, părăsind lucrările
Conferinţei dezarmării, fapt care a marcat începutul unei noi etape, caracterizată
printr-un lung şir de revizuiri teritoriale impuse de statele fasciste. La 16
noiembrie 1933, ministrul Afacerilor Străine al Franţei, Paul Boncour, declara
ambasadorilor de la Londra, Roma şi Berlin că „lipsa de unitate a puterilor
îndrituite să apere prevederile tratatelor de la Versailles nu face altceva decât să
încurajeze atitudinea Germaniei, în special în problema înarmărilor” 48 .
Alături de partenerii săi din Mica Înţelegere, România a dus o politică
menită „să respecte organizarea actuală a Europei centrale pe baza tratatelor
existente, cu alte cuvinte, să păstreze integritatea teritoriului naţional, să
împiedice îngenuncherea aliaţilor săi” 49 . O asemenea politică avea nevoie de
măsuri concrete care să contrabalanseze climatul de instabilitate internaţională şi
să asigure instrumentele juridice şi militare de apărare a securităţii naţionale 50 .
Referatul nr. 302 din 12 noiembrie 1933 al ministerului de război,
Direcţia Marelui Stat Major, Secţia 3 Operaţii, către primul ministru al României
cerea stabilirea „cât mai urgentă a comunicaţiei telegrafice permanentă între
Bucureşti şi Belgrad” 51 . În document se specifica faptul că legătura între
Cehoslovacia şi Iugoslavia nu se făcea prin Timişoara şi „se făcea printr-o
legătură directă Verşeţ-Caransebeş” 52 . În continuare se menţiona faptul că acest
lucru este cerut şi de Secţia Operaţii a Marelui Stat Major iugoslav, care opta
pentru o „linie de rezervă: Turnu Severin – Craiova – Bucureşti – Cluj” 53 . Încă
din februarie 1930 s-a cerut de către şefii Statelor Majore ai celor două armate
„o legătură telegrafică între Belgrad şi Bucureşti, un fir rezervat permanent celor
două armate” 54 . Traseul Verşeţ – Caransebeş susţinut, la începutul anului 1930
de către guvernul iugoslav s-a dovedit „că nu prezintă nici un avantaj”, de aceea
cele două state majore „doresc să modifice traseul fixat” prin „convenţiunea
relativă la funcţionarea legăturilor încheiate între Marele State Majore
cehoslovac, român şi iugoslav în anul 1930”. După discuţii între reprezentanţii
militari ai marilor state majore cehoslovac, român şi iugoslav, precum şi între
ataşatul militar iugoslav la Bucureşti şi şeful Secţiei 3 Operaţii a Marelui Stat
Major român, la începutul lunii decembrie 1933, s-a ajuns la un acord privind
„întrebuinţarea tuturor mijloacelor de transmisiuni (T.F.F., telefon, telegraf,
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agenţi curieri, cifru, etc.) atât între Praga, Belgrad şi Bucureşti, cât şi între
Varşovia şi cele trei capitale menţionate” 55 .
În referatul nr. 272 din 1 septembrie 1933, întocmit la ordinul strict
secret al ministrului apărării naţionale al României nr. 291 din 26 iulie 1933
Secţia Operaţii a Marelui Stat Major, se constata că „sistemul şi forma actuală a
colaborării celor trei mari state majore aliate nu par, în toate cazurile
suficiente” 56 . În document se avansa ideea „unificării mai intime a armatelor
celor trei state aliate”, propunându-se „întruniri periodice ale şefilor marilor state
majore, înfiinţarea unei Comisiuni militare, făcând oficiu Stat Major Comun”,
sau „înfiinţarea unui consiliu suprem militar” 57 .
Consiliul Permanent al Micii Înţelegeri a cerut şefilor marilor state
majore, printr-o adresă strict secretă din 4 septembrie 1933 să prezinte „într-un
termen apropiat un studiu complet asupra unificării armamentelor celor trei ţări
aliate, un studiu inedit privind planul de mobilizare economică şi industrială
comun” 58 . După ce erau fixate „chestiunile ce se pot urmări şi desăvârşi în timp
de pace într-o coaliţie (condiţiile politice şi militare, cantitatea forţelor de
intervenţie, întrebuinţarea acestor forţe, schimbul de informaţii asupra inamicilor
probabili, colaborarea industrială şi economică, cunoaşterea reciprocă a
armatelor amice coalizate prin manevre, schimb de elevi, stagii la trupe, etc.),
documentul menţionat fixa perioadele de avansare a colaborării, punându-se
accent pe perioada 1932-1935, „a treia etapă a reuniunilor experţilor militari ai
statelor componente Micii Înţelegeri” 59 .
Într-un alt document din 7 decembrie 1933 al Marelui Stat Major român
se menţiona ca punct important realizarea „comandamentului unic, la război,
unificarea armamentelor şi organizarea unei strânse colaborări materiale pentru
sporirea potenţialului de război al ţărilor Micii Înţelegeri” 60 . Acest lucru trebuia
să fie realizat în urma unor discuţii comune la nivel de state majore, în urma
îmbunătăţirii comunicaţiilor şi „în urma construirii de eventuale fortificaţii” 61 .
Documentul menţionează intervenţia şefului Marelui Stat Major român în
întâlnirea şefilor Marilor State Majore de la Praga din anul 1931, unde înaltul
ofiţer român a enunţat conform principiilor articolului 5 al Convenţiei Militare
propunerile experţilor militari români, propuneri „discutate şi cu experţi militari
iugoslavi la întâlnirea de la Belgrad din februarie 1931” 62 .
Ministerul apărării naţionale, prin adresa nr. 210 din 14 aprilie 1933, a
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cerut primului ministru „instrucţiuni, arătând şi punctul de vedere militar” 63 .
Datorită faptului că această „chestiune este foarte gingaşe” cabinetul primului
ministru cerea la sfârşitul lunii aprilie 1933 „o amânare deoarece angajamentele
formale premature, nerespectate apoi, nu pot duce decât la neîncredere între
aliaţi” 64 . Sistemul întrunirilor periodice ale şefilor marilor state majore au fost
considerate ca suficiente în decembrie 1933, deoarece „ele nu divulgă caracterul
militar al noului Pact al Micii Înţelegeri, evitând astfel o noua campanie de presă
italo-germană-ungară” 65 . Dotarea armatelor, îmbunătăţirea comunicaţiilor şi
echiparea teritoriului naţional cu fortificaţii au constituit priorităţi ale marilor
state majore român, iugoslav şi cehoslovac. Experţii militari români şi iugoslavi
au propus guvernelor lor în noiembrie 1933, ca şefii marilor state majore „să
dispună şi să administreze, personal, fondurile necesare înzestrării armatelor” 66 .
În cadrul Societăţii Naţiunilor, unde la 10 septembrie 1930, Nicolae
Titulescu a fost ales în funcţia de preşedinte a acestei instituţii şi reales la 7
octombrie 1931, prezidând cea de-a 11-a şi a 12-a sesiune într-un context
internaţional dificil, România, ca şi Iugoslavia, au avut puncte comune privind
dezarmarea, relaţiile între state, înlăturarea războiului, reducerea progresivă a
armamentelor etc.
La 11 decembrie 1933, la Košice, Nicolae Titulescu şi Edvard Beneš
s-au întâlnit pentru a afirma hotărârea celor două ţări pe care le reprezentau de a
se menţine în frontul ţărilor antirevizioniste şi de a acţiona ferm în sensul
menţinerii păcii: „Revizuirea tratatelor înseamnă război. Dacă alţii nu o vor, nu
ne temem nici de aceasta” 67 . Adoptarea unor noi formule de colaborare a devenit
necesară în perioada următoare, când forţele revizioniste şi totalitare şi-au
amplificat acţiunile.
Relaţiile dintre Iugoslavia şi România au cunoscut în anii următori o
linie pozitivă, mai ales că în anul 1934 se constituie o altă instituţie zonală,
Înţelegerea Balcanică, în scopul promovării păcii şi înţelegerii în sud-estul
european. Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică contestate de Berlin şi Roma,
au făcut front comun împotriva politicii revizioniste, expansioniste şi totalitare a
Germaniei, Italiei, U.R.S.S., Bulgariei şi Ungariei.
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RELATIONS MILITAIRES ENTRE LA ROUMANIE ET LA YOUGOSLAVIE
ENTRE 1924-1933
(Résumé)
En trois décennies du XXe siècle, les sentiments d'incertitude et d'insécurité
persistent dans les organes politiques et militaires de la Roumanie et la
Yougoslavie.Entrée des Allemands dans la ligue des Nations en Septembre 1926 et
l'adoption de la résolution condamnant la guerre d'agression en 1927, a été considérée
par les experts militaires des deux parties dans l'incrédulité.Ceci peut être vu et le papier
d'août 2 de l'état-major du Premier ministre du gouvernement roumain, qui a attiré
l'attention sur quelques points qui devraient être harmonisés dans le Pacte BriandKellogg. Après la signature du Pacte Briand-Kellogg, la Roumanie et la Yougoslavie ont
travaillé à établir de bonnes relations de voisinage avec les États qui n'avait pas réussi à
conclure le traité.
Fin de 1931, apporté de nouveaux éléments de la politique étrangère qui a
conduit à une aggravation de l'isolement de la Roumanie sur la scène internationale.
Retrait de l' Allemgneallemand de la Ligue des Nations, le 14 Octobre, 1933, en
laissant conférence de travail a marqué le début d'une nouvelle phase, qui est marquée
par une longue lignée de révisions territoriale exigée par les États fascists.
Mots clefs: relations militaries, Roumanie, Yougoslavie, Ligue des Nations.

