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LANSAREA  VOLUMULUI 

,,Relaţii româno-austriece (1918-1938)’’ 

Fundaţia Europeană Titulescu, 17 decembrie 2013 

               

 

Marţi, 17 decembrie 2013, orele 11-13, în splendida ambianţă a casei marelui 

diplomat Nicolae Titulescu, într-un loc de care toţi românii ar trebui să fie mândri, la 

Fundaţia Europeană Titulescu, din Şos.Kiseleff nr. 47, a avut loc lansarea volumului 

,,Relaţii româno-austriece (1918-1938)’’, autor fiind comisarul-şef de poliţie dr. 

Florin Şinca, ofiţer în Inspectoratul General al Poliţiei Române. Au participat 

aproximativ 90 de persoane, printre care o serie de personalităţi:  

Prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE (preşedintele fundaţiei, fost prim-ministru şi 

ministru al Afacerilor Externe, personalitate cunoscută în domeniul diplomatic), 

prof.univ.dr. Constantin BUŞE (istoric, specialist relaţii internaţionale, fost prorector 

al Universităţii din Bucureşti), Excelenţa Sa dr. Michael SCHWARZINGER 
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(ambasadorul Austriei în România şi Moldova),  principele Şerban Dimitrie 

STURDZA (strănepotul domnului Moldovei, cunoscut cercurilor diplomatice şi nu 

numai), prof.univ.dr. Manuela CERNAT (cineast, profesor şi critic de film), 

Alexandru GIBOI (directorul Agenţiei Naţionale de Presă, Agerpres), general de 

armată (r.) dr. Vasile Cândea (medic, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă 

din România), prof.univ.dr. Ion Calafeteanu (preşedintele Institutului Revoluţiei 

Române, istoric relaţii internaţionale). 

 

De asemenea, au mai participat o serie de personalităţi precum: prof.Dumitru 

MOCIORNIŢA (fiul cunoscutului industriaş), Nicolae ROPOTEAN (fost ambasador), 

col.(r.) dr. Mircea DOGARU (cunoscut istoric, preşedintele Sindicatului Cadrelor 

Militare), Dumitru COMĂNIŢĂ (fost primar al comunei natale a autorului, Brebu), 

dr.Alexandru POPESCU (istoric şi diplomat, fost ataşat cultural al României la 

Viena), Col.(r.) Florin ZAGONEANU (jurnalist, I.P.A.), Dumitru MANOLACHE 

(editor coordonator Ziarul Lumina), Marius IDITA (preşedintele Sindicatului 

Naţional Uniunea Poliţiştilor), Dr.Alin SPÂNU (cunoscut istoric), Emil NICULESCU 

şi Florica GURSCĂ (economişti), Răzvan BELCIUGANU (jurnalist), Mihaela 

DRĂGHICI (director, CSS Fundaţia Titulescu), intelectuali, ofiţeri, pensionari din 

diplomaţie, numeroşi colegi ai autorului. 
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Au luat cuvântul domnii Adrian Năstase, Constantin Buşe, Şerban Dimitrie 

Sturdza şi Michael Schwarzinger, precum şi autorul. De asemenea, cinci dintre 

participanţi au avut scurte intervenţii. 

Amfitrionul evenimentului cultural a fost Domnul Prof.univ.dr. Adrian 

Năstase, care, în alocuţiunea sa a făcut referire la relaţiile îndelungi de colaborare 

româno-austriacă, a evidenţiat importanţa cunoaşterii acestora, dar şi abundenţa de 

informaţii din volumul lansat. ,,O carte-document, ce cuprinde trimiteri – îndrăznesc să 

spun aproape exhaustive – o carte de analiză. O carte despre comunitatea românească din 

Viena, din Austria, unde este citat  părintele Nicolae Dura, pe care l-am întâlnit săptămâna 

trecută, la Viena. Această carte, extrem de documentată, reprezintă o referinţă deosebită 

pentru toţi cei care doresc să înţeleagă perioada respectivă’’. 
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A urmat la cuvânt Domnul Prof.univ.dr. Constantin Buşe, cunoscut istoric al 

relaţiilor internaţionale, care, printre altele, a spus: ,,Osatura documentară, 

informaţională este constituită în mare măsură din surse de arhivă, inedite, ceea ce asigură 

lucrării valoare ştiinţifică, elementul de noutate şi de pionierat în cercetarea şi scoaterea la 

lumină a substanţei acestor relaţii.  

Domnul Florin Şinca scoate în evidenţă rolul pe care intelectuali şi artişti de marcă, 

români, l-au jucat în căutarea celor mai eficace căi şi mijloace pentru apropierea şi colaborarea 

între Regatul României şi Republica Austria, între care Lucian Blaga, George Enescu, Traian 

Grozăvescu, Dinu Lipatti, alături de diplomaţi de înaltă clasă, acreditaţi la Viena, precum 

Raoul Bossy, Caius Brediceanu, Carol Mitilineu, Alexandru Gurănescu. 

Este înfăţişat pe larg evantaiul acţiunilor cu caracter cultural şi ştiinţific desfăşurate 

între cele două ţări, cu menţiunea că, dacă în planul relaţiilor politice şi diplomatice au existat 

controverse, opinii contradictorii şi chiar neînţelegeri, momente de răceală sau de necooperare, 

,,în domeniul cultural ar trebui căutate aspectele cele mai durabile ale relaţiilor dintre 

austrieci şi români’’. 

Incursiunile autorului în aria acestor raporturi sunt numeroase, revelatorii şi ele 

privesc, în mod concret, instrucţia, educaţia, activitatea Societăţii Academice ,,România 

Jună’’, contactele şi cooperarea între oamenii de ştiinţă români şi austrieci în variate sfere ale 

ştiinţei, opera şi teatrul, muzeele, expoziţiile de artă, statutul şi rolul Bisericii Ortodoxe 

Române în Austria, presa din cele două ţări, preocuparea de a înţelege şi de a înfăţişa 

imaginea celuilalt, motivarea pozitivă a unor activităţi şi preocupări ştiinţifice, prin 

trimiterea la opera şi gândirea unor oameni de seamă, precum Nicolae Iorga şi Mihail 

Manoilescu. 
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Cartea domnului Florin Şinca, prin analiză şi interpretare, prin bogăţia informaţiei de 

arhivă, inedită, prin redactarea corectă şi coerentă, prin scoaterea la lumină a unor aspecte, 

evenimente şi situaţii legate de raporturile dintre România şi Austria necunoscute sau 

neluate în seamă până acum, prin respectarea normelor impuse pentru o cercetare 

istoriografică serioasă, constituie o realizare ştiinţifică de mare valoare, o contribuţie 

semnificativă la istoria relaţiilor internaţionale ale României din perioada interbelică’’. 

 

 

În cuvântul său, Principele Şerban Dimitrie Studza a mulţumit Fundaţiei 

Europene Titulescu pentru organizare şi familiei ofiţerului şi a spus că ,,Domnul 

Şinca retrasează noi punţi ale relaţiilor româno-austriece’’: ,,Un bun, frumos şi 

necesar eveniment. Florin Şinca este apreciat de academicieni, istorici, de înalţi 

reprezentanţi ai Poliţiei Române, ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Comisar-şef, 

doctor în istorie, patriot, bun creştin, soţ şi tată, sunt doar câteva dintre faţetele 

chipului şi firii acestui om, un român autentic, un român frumos, pentru care 
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dragostea de ţară şi de neam şi bucuria de a fi creştin ortodox se împletesc în modul 

cel mai firesc posibil. Aveţi în faţa dvs un om rar şi câtă vreme avem în România 

oameni ca dânsul putem rămâne încrezători în viitorul neamului nostru’’. 

Din cuvântul autorului cărţii am reţinut mulţumirile adresate participanţilor,  

colegilor, familiei, profesorilor Ioan Chiper şi Constantin Hlihor, pomenirea 

academicianului Florin Constantiniu.  

,,Sunt onorat de prezenţa atâtor personalităţi la acest eveniment important pentru 

mine, care, prin bunăvoinţa Fundaţiei Europene Titulescu, personal a domnului Preşedinte 

Adrian Năstase se petrece aici, într-un loc special pentru noi toţi. Sunt două decenii extrem 

de importante şi nu ştiu în ce măsură cercetarea mea a reuşit să le înfăţişeze cum se cuvine. În 

zugrăvirea relaţiilor dintre cele două ţări, am plecat de la Declaraţia de război a României (16 

august 1916). Am vorbit apoi despre proclamarea Republicii Austria (12 noiembrie 1919) şi 

Marea Unire a noastră. Am trecut prin Tratatul de la Saint-Germain (10 septembrie 1919). 

 Erste Republik/ Prima şi tânăra republică austriacă a trecut prin momente dificile. 

Guvernele şi alegerile se succedat aproape la 1 an, iar din 1922 şi până în 1926 Austria s-a 

aflat sub asistenţa Societăţii Naţiunilor. 

Dar, felul în care factorii responsabili dintre cele două state au înţeles să restabilească 

legăturile, imediat după primul război mondial, este absolut admirabil. 

 

 Dacă relaţiile diplomatice se reiau în 1920 – prin numirea lui Wilhelm Storck la 

Bucureşti şi a lui Nicolae Cantacuzino la Viena – dacă o Cameră de Comerţ bilaterală se 

înfiinţează în 1920, iar noi am avut în mod constant 10% din schimburile comerciale cu 

Austria, dacă în primul deceniu interbelic pâinea de pe masa vienezilor era coaptă din grâu 

românesc, putem vorbi de o consolidare o dată cu vizitele cancelarului Ignaz Seipel la 
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Bucureşti (3-6 februarie 1924) şi ale preşedintelui Consiliului de Miniştri Ion I.C. Brătianu la 

Viena (6-7 octombrie acelaşi an). Acestor două personalităţi emblematice, Ionel Brătianu, în 

opinia mea cel mai mare om politic român şi monseniorul şi profesorul de teologie Ignaz 

Seipel, le datorăm multe şi eu am ales să-şi găsească locul pe copertă. 

Cum să nu fi entuziast când descoperi că preşedintele CIPC (Comisiunea 

Internaţională de Poliţie Criminală), precursoarea INTERPOL-ului, austriacul Oskar 

Dressler, a prezidat lucrările congresului de la Bucureşti, din 7-12 iunie 1938, una dintre 

primele conferinţe internaţionale găzduite de România. A fost primit inclusiv de regele Carol 

al II-lea. 

Pe parcursul cercetării, am avut o semnificativă corespondenţă. Am păstrat legătura 

cu părintele dr.Nicolae Dura, care mi-a fost de un real sprijin. Forumul Cultural Austriac de 

la Bucureşti mi-a răspuns mesajelor. Până şi prietenul poporului nostru, prof. Max Demeter 

Peyfuss, mi-a scris. Domnia sa m-a sfătuit să mă limitez la sursele româneşti, necunoscute în 

Austria. 

 

Dar, de la ai noştri n-am primit nici măcar un e-mail. Eu nu sunt diplomat şi de aceea 

o voi spune fără înconjur: din partea ICR Viena şi a ambasadei n-am avut nicio reacţie la 

mesaje. Probabil, eu n-am rezonat îndeajuns cu poneii roz cu svastică, n-am înţeles arta 

avangardistă şi nici cultura vie. 

Ne separă multe de Austria, dar ne leagă foarte, foarte multe. 
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 Pe parcursul cercetării mele, am călătorit şi eu în Austria şi am încercat să observ 

acest minunat popor cu ochii celui care a văzut mai întâi documente de arhivă şi scrieri şi mai 

apoi locuri istorice.  

 

Am fost găzduiţi la o familie româno-austriacă Breitenfurt, o splendidă aşezare de la 

marginea Vienei. 

Cultura este sprijinită. Biblioteca Naţională a lor este în fostul palat imperial, 

Hofburg. Cu ani în urmă, când Biblioteca Naţională îşi ducea zilele în fosta clădire a bursei, 

iar cărţile le primeam mucegăite, pentru că zăceau în locuri nepotrivite, mă gândeam la un 

posibil slogan vienez, care ar suna aşa: ,,Noi am făcut din palatul imperial bibliotecă’’. Şi la 

bibliotecă şi la arhive am rămas impresionat de patriotismul lor curat. Nu vorbeau decât în 

germană. 

Am nimerit în faţa Rathaus-ului, primăria vieneză, la o petrecere a fermierilor. O 

încântare! Aşa am ajuns şi eu să mă socotesc un almbauer, un ţăran de la munte. 

Punctualitatea austriacă, stilul de viaţă, bucuria de a trăi, nobleţea, respectul pentru 

monumentele istorice, austeritatea, toate m-au impresionat.  

Mi-am rupt şi eu opincile pe Ringstrasse, imperialul bulevard şi m-am legănat în 

ritmul raţelor din pădurea Palatului Schonbrunn. 
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Am trecut pe la Opera Naţională, unde mi-am zis cu bucurie: şi noi am fost aici. La 

bătrâna Universitate s-a format  o pleiadă de români şi mi-am purtat paşii pe holuri cu statui 

de personalităţi şi de profesori. Grijulii cu trecutul, austriecii au făcut statui marilor dascăli. 

Am urcat şi eu cele 345 de trepte ale lui Moş Ştefan, socotind că, dacă n-ai văzut 

Stephansdomul, apoi n-ai văzut nimic. E şi această catedrală cam la fel ca în satele de la noi 

care păstrează tradiţia: biserica este cea mai impozantă clădire din toată aşezarea. 

Cine poate rămâne neimpresionat vizitând Salzburgul – un fel de Slănic al nostru – 

unde, în 1756 se năştea genialul  Wolfgang Amadeus Mozart? 

Cine poate spune, călătorind în Austria şi cunoscând câte ceva din istoria şi cultura 

acestui mare popor, că nu a rămas fascinat? Viena e Viena; Austria e Austria. Aud că se duc 

unii la Viena, la tratament. Păi eu m-aş duce sănătos în Austria, să petrec într-unul din acele 

micuţe şi atât de pitoreşti heurigen/ cârciumioară, să mănânc jambon servit chiar de patroană, 

o austriacă întotdeauna voioasă şi să beau gespritzt. 

 În final, îmi manifest intenţia de a scrie un alt volum de istorie a relaţiilor bilaterale şi 

de a publica această carte în Austria’’. 
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 În alocuţiunea sa, Excelenţa Sa, Dr.Michael Schwrzinger, ambasadorul 

Austriei în România a mulţumit Fundaţiei care poartă numele diplomatului român, 

al cărui mormânt de la Braşov la văzut zilele trecute. În încheiere, Excelenţa Sa a 

spus: ,,Este foarte important să ne ocupăm de istoria Europei, de relaţiile româno-austriece. 

Mă bucur să mă aflu aici, la prezentarea acestei cărţi şi să îl felicit pe autorul cărţii Domnul 

dr.Şinca. Sărbători fericite tuturor!’’ 

 

  

Manifestarea s-a terminat cu acordarea de autografe şi un cockteil de prietenie. 

 


