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Introducere 
 
La 31 mai 2016 în incinta Bibliotecii 

Centale a BM „B.P.Hasdeu” şi-a desfăşurat 
lucrările Conferinţa ştiinţifică „Mareşalul 
Antonescu în istorie şi istoriografie”. Așa 
cum s-a exprimat şi cercetătorul ştiinţific, 
profesorul Sergiu Cataraga, „este pentru 
prima dată în istorie, de la cel de-al 
doilea război mondial până în prezent, 
când se discută liber, aici în centrul 
Chişinăului despre personalitatea 

mareşalului Ion Antonescu”. 
Această întrunire ştiinţifică se datorează celor 70 de ani de la 

asasinarea mareşalului Antonescu, care se împlinesc la 1 iunie şi 
iniţiativei cunoscutului istoric arhivist şi publicist Alexandru 
Moraru, care este şi şef de oficiu la Biblioteca Centrală a Bibliotecii 
Municipale „B.P.Hasdeu” din Chişinău. Profesorul universitar, 
doctor hab. în istorie Anatol Petrencu şi bibliotecarul 
principal Elena Şendrea au fost acei, care au susţinut această 
iniţiativă frumoasă cu o contribuţie substanţială. Este de apreciat şi 
faptul, că conducerea instituţiei a aprobat desfăşurarea respectivei 
conferinţe în planul de activitate a Bibliotecii Centrale. 

Conferinţa a fost moderată de istoricii Daniela Vacarciuc, 
directorul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” şi iniţiatorul acestui 
for, Alexandru Moraru. La deschiderea conferinţei, a fost dat citirii 
Mesajul de Salut parvenit din partea Centrului de Istorie şi Civilizaţie 
Europeană din Iași.În el se menţionează: 

„În amintirea regretatului Profesor Gheorghe Buzatu, istoricul 
de atitudine şi înaltă probitate profesională, care s-a dedicat 
nemijlocit şi cu pasiune desluşirii personalităţii Mareşalului Ion 
Antonescu, lăsând posterităţii pagini memorabile despre participarea 
României la Războiul din Răsărit, Centrul de Istorie şi Civilizaţie 
Europeană din cadrul Academiei Române - Filiala Iaşi salută şi 
susţine iniţiativa ştiinţifică a colegilor de la Chişinău, organizatori ai 
Conferinţei cu titlul: „Mareşalul Antonescu în istorie şi 
istoriografie”. 

Ideea, realizarea şi responsabil de prezenta 
ediţie: Alexandru Moraru
Coperta: Laura Moraru
Redactor științific: Alexei Crețu

Autorul acestui proiect, aduce mulțumiri 
domnului Efim Efros, om de afaceri și  domnul 
Ion Brânză,  directorului executiv al Editurii 
Tipocart Print pentru susținerea majoră depusă 
în numele adevărului istoric.

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții
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Din motiv că renumitul lingvist și istoric Prof. Ion Coja, n-a 
putut fi prezent la conferinţă, dar şi-a anunţat participarea şi ne-a 
expediat din timp textul comunicării sale „Mareşalul Antonescu, 
previziuni în primăvara anului 1944”, solicitând, ca acesta să fie 
sonorizat de discipolul său, lector universitar Alexei Creţu, fapt care 
şi s-a produs cu succes. În alocoţiunea sa, ilustrul istoric scria: 

„Vă felicit pentru ceea ce faceți. La București, colegii 
dumneavoastră, istorici universitari și academici, nu s-ar încumeta să 
se întâlnească pentru a discuta câteva ore bune despre „mareșal”. Îi 
pomenesc cu oarecare silă pe acești așa ziși colegi, dar o fac de 
dragul dumneavoastră, al contrastului fericit în care vă poziționați. 
Ce ne-am face noi, la București, fără dumneavoastră, basarabenii?! 
Mă bucur să văd că se confirmă ceea ce am constatat în urmă cu un 
sfert de veac: inima românismului bate cel mai tare de cum treci 
Prutul spre Soare Răsare!… Suntem în plină epocă de afirmare a 
Școlii Basarabene, care a preluat stindardul inițiativei și 
responsabilității naționale!… Mă înclin în fața dumneavoastră: Patria 
recunoscătoare! 

Vă rețin câteva minute ca să vă dau o veste, o informație care 
completează în chip strălucitor portretul Mareșalului. A apărut un 
document, un text memorialistic, scris de un fost general al 
Mareșalului, destul de apropiat de acesta pentru ca în primăvara lui 
1944 Ion Antonescu să-i încredințeze o misiune secretă de mare 
importanță. În condițiile în care ocuparea României de către Armata 
Roșie devenise iminentă și inevitabilă, Ion Antonescu a apreciat că 
se impunea organizarea unei rezistențe armate în munți, după 
modelul luptei de partizani din URSS și din Jugoslavia. Ion 
Antonescu i-a convocat pe doi generali, pe povestitor și pe șeful 
acestuia, și le-a cerut să studieze cât mai grabnic maniera în care 
sârbii și rușii au dus lupta de gherilă împotriva ocupantului nazisist. 
A ordonat să se treacă la amenajarea în munți a unor depozite de 
armament, de echipamente, a unor ascunzători etcetera, pentru ca 
după ocuparea Țării să se poată declanșa lupta de partizani…” 

Este cazul să menţionăm, că în cadrul conferinţei au fost 
demonstrate câteva  fragmente din filme documentare şi filmul 
artistic „Oglinda”, inclusiv un filmuleţ actual cu un fost ostaş din 

Suntem convinşi că prin această Conferinţă, Mareşalul 
Antonescu- victimă a unui proces nedrept, instrumentat de „cei fără 
de neam şi Dumnezeu”- , va avea parte de un binemeritat 
Recurs…Un Recurs în faţa istoriei, care să slujească, înainte de toate, 
adevărul istoric, dar şi „dreptul nostru întreg. Atât şi nimic mai 
mult”, după cum afirma inegalabilul Nicolae Iorga cu privire la 
Basarabia, în 1940, anul Tragediei României Mari”. 

Deşi subiectul acestei conferinţe s-a dovedit a fi deranjant pentru 
unii, faptul că sala în ziua conferinţei era arhiplină ne-a convins că 
suntem pe calea cea dreaptă a restabilirii adevărului istoric. 

Prima comunicare a fost prezentată de dr. Viorica Olaru 
Cemîrtan cu tema, Mareşalul Antonescu- primul investigator al 
deportărilor staliniste din Basarabia ocupată (28.06.1940- 
22.06.1941). Distinsa doamnă a menţionat că „în timpul guvernării 
sale, mareşalul a acordat o mare atenţie constatării şi înregistrării 
crimelor şi abuzurilor efectuate de bolşevici în Basarabia[1]. Printre 
aceste crime, deportarea basarabenilor era printre cele mai fioroase, 
şi pe bună dreptate, generalul a ordonat cercetarea acestui aspect cu 
multă tenacitate. Timp de câteva luni au fost efectuate studii de 
teren[2], colectându-se din comună în comună date şi mărturii pentru 
a fi estimată pierderea calitativă şi cantitativă a resurselor umane din 
Basarabia ca urmare a deportărilor staliniste. Arhivele abundă în 
mostre care dovedesc o analiză profundă efectuată de autorităţile 
române privitor la acţiunile de deportare, prigoană, vrăjmăşie, 
schingiuire, incendiere, profanare a bisericilor şi a elementului 
românesc de către bolşevici. Au fost întocmite rapoarte şi dări de 
seamă prin care se descriu formele acţiunii de prigoană, categoriile 
sociale implicate şi faptele pe care le-au săvârşit[3], tabele şi liste de 
persoane deportate, condamnate, arestate din diferite comune[4]. 
Aceste liste completează şi întăresc datele dinCartea 
Memoriei[5] care a fost concepută ca un catalog al victimelor 
regimului totalitar comunist. Administraţia lui Ion Antonescu adună 
dovezile ce atestă asasinatele care au avut loc în sediul 
NKVD[6] (clădirea fostului Consulat Italian) şi în alte locaţii sumbre 
din Chişinău. Mergând la faţa locului, se lua act de grozăveniile 
descoperite şi dacă era posibil, se făcea identificarea victimelor”. 
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faptul, că acest for ştiinţific a fost filmat şi poate fi gasit în Internet la 
adresa: 

https://morarita.wordpress.com/2016/06/03/exceptional-video-
conferinta-maresalul-antonescu-in-istorie-si-istoriografie-31-mai-
2016-chisinau/      
sau https://istoriemilitarasicultura.wordpress.com/2016/06/03/maresa
lul-antonescu-in-istorie-si-istoriografie-filmul-conferintei-31-mai-
2016-chisinau/ 

„Personalitatea lui Ion Antonescu ca model al demnității 
naţionale”– astfel s-a numit comunicarea prezentată de 
doamna Daniela Vacarciuc, care a fost ascultată cu o atenţie şi mai 
deosebită de public şi frenetic aplaudată. A urmat apoi filmuleţul 
documentar „Ultimul drum al Mareşalului” şi 
comunicările: „Atitudinea guvernului Antonescu faţă de 
reformele din Basarabia şi Transnistria”, autor profesorul 
facultăţii de istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 
domnul Sergiu Cataraga şi „Ion Antonescu în propaganda 
sovietică: mit şi realitate” prezentată de cercetătorul ştiinţific 
superior de la Centrul de Cultură şi Istorie Militară, domnul Sergiu 
Munteanu. 

Au mai  prezentat comunicări(fiind absenţi-Al.M.) şi doctorul în 
istorie, doamna Natalia Grădinaru, de la Academia de Ştiinţe a 
Moldovei „Reglementările în domeniul sanitar din Basarabia sub 
administraţia Antonescu”;  doctorul in istorie, domnul Corneliu 
Ciucanu, cercetător ştiinţific la Centrul de Istorie şi Civilizaţie 
Europeană cu tema „Un destin, o misiune: Mareşalul Ion 
Antonescu şi lupta pentru Basarabia”. Cu regret, ultimele trei 
comunicări, inclusiv şi a scriitorului şi publicistului Grigore 
Grigorescu, nu au fost sonorizate, dar vor fi publicate în volumul 
materialelor Conferinţei ştiinţifice. 

Alexandru MORARU, istoric-arhivist, publicist, şef de oficiu la 
Biblioteca Centrală „B.P.Hasdeu” 

Notă: Din motive tehnice, în volum sunt lipsă alocoțiunile 
domnilor: academicianul Sergiu Chircă, profesorului Sergiu 
Cataraga, generalului ® Stan Petrescu și scriitorului Valeriu Rață. 
Cei cointeresați, puteți accesa adresele  în Internet, indicate în 
întroducere și să vizionați filmul Conferinței științifice respective. 

armata română din Făleşti, Teodor Donos pus la dispoziţie de 
nepotul acestuia, Dorin Grecu. 

Intervenţia academicianului Sergiu Chirca la acest subiect a fost 
înalt apreciată şi completată cu aplauze ale publicului setos de adevăr 
istoric. În continuare a vorbit cunoscutul istoric dr.hab. Anatol 
Petrencu,  la tema „Ion Antonescu şi Statutul Basarabiei (1941-
1944)”, care a menţionat că: în luna mai 1941 emigranţii basarabeni, 
stabiliţi în România, au discutat şi au lansat ideii referitoare la 
viitorul provinciei. Propunerile liderilor basarabeni au ajuns la 
Conducătorul Statului Român Ion Antonescu. În răspunsul dat, Ion 
Antonescu sublinia: „Vom reflecta asupra planului pe care-l 
propuneţi pentru organizarea Basarabiei şi în părţile sale bune şi 
realizabile ni-l vom însuşi”[7]. El a dat o apreciere înaltă 
Subsecretariatul Românizării, Colonizării şi Inventarului ca fiind 
foarte bun şi a dat dispoziţie marilor ziare să publice „şi plângerea d-
lui Petre Cazacu şi răspunsul dat” de Subsecretariatul respectiv. 

In toiul luptelor pentru eliberarea Basarabiei de bolşevism, la 3 
iulie 1941, Vice-preşedintele Consiliului de Miniştri, 
profesorul Mihai A. Antonescu a expus în cadrul unei conferinţe, 
ţinute în incinta Ministerului de Interne, proiectul organizării celor 
două provincii româneşti – Basarabia şi Bucovina – expresie a 
„suveranităţii Statului Român în aceste teritorii”[8]. În fata 
administraţiei ce urma să sosească în Basarabia a fost pusă sarcina 
organizării producţiei, valorificării recoltei, aprovizionării populaţiei 
cu produse alimentare, combustibil etc. „Printre primele acte 
administrative pe care le va întreprinde Guvernul, a subliniat 
profesorul Mihai Antonescu, va fi stabilirea unui inventar general al 
bunurilor, a  unui recensământ al populaţiei şi al proprietăţii[9].” 
Programul guvernamental prevedea o nouă organizare administrativă 
a Basarabiei printre care şi crearea unui nou judeţ în sudul 
Basarabiei, deoarece judeţele Ismail şi Cetatea Albă aveau întinderi 
teritoriale prea mari pentru o administrare eficace. 

A urmat comunicarea lui Alexandru Moraru „Ion Antonescu în 
documentele de arhivă din Chişinău”, care a făcut o caracteristică 
fondurilor arhivistice aflate în arhivele din Chişinău la tema 
nominalizată, subliniind că în arhivele noastre mai există la acest 
subiect multe mii de dosare nevalorificate. O informaţie utilă ar fi şi 
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Comunicarea 1 
 

Mareşalul Ion Antonescu - 
primul investigator al 

deportărilor staliniste din 
Basarabia ocupată (28.06.1940 – 

22.06.1941) 
 

Aplicând prevederile Protocolului adiţional secret al Tratatului de 
neagresiune sovieto-german din 23 august 1939, făcând uz de 
presiune politică1, diplomatică2 şi militară3 asupra României, în 
perioada 28 iunie - 2 iulie 1940, Uniunea Sovietică a ocupat prin 
forţa armelor circa o cincime din suprafaţa teritorială a României 
Mari, şi anume Basarabia (44.422 km²  cu 3 mil. 200 mii locuitori), 
Nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa (6 mii km² cu peste 500 mii 
locuitori). „Actul de ocupare a Basarabiei şi Bucovinei de Nord de 
către Imperiul Sovietic a constituit începutul procesului 
monstruoaselor deformări sociale”4 sau, cu alte cuvinte, în acea zi a 
început holocaustul împotriva poporului român5. 

În virtutea circumstanțelor vitrege din vara anului 1940, România 
a cedat Basarabia fără a se opune URSS-ului. Acest fapt a constituit 
obiectul multor dezbateri, aprobatoare sau mai puțin, nu doar la nivel 
politic. Mareșalul Ion Antonescu a considerat reintegrarea țării o 
datorie sfântă și a prioritizat-o pe agenda sa politică. Astfel, generalul 
a semnat cu tărie și dedicație Ordinul de zi către Armată din 22 iunie 

                                                             
1 După 29 martie 1940, când V. Molotov aminteşte conducerii URSS de chestiunea 
Basarabiei, ameninţând România că „asemenea lucruri nu mai pot fi tolerate”, la 
insistenţa Moscovei, România a început să fie presată de Ungaria şi Bulgaria.  
2 ne referim la notele ultimative din 26 şi 27 iunie 1940, transmise ambasadorului 
român la Moscova. 
3 În opinia istoricului Ion Şuţă, „ultimatumul Uniunii Sovietice faţă de România a 
fost un ultimatum calificat şi deci, o autentică declaraţie de război, chiar dacă în 
conţinutul său nu se regăseşte cuvântul «război».”, Ion Şuţă, România şi Pactul 
Ribbentrop-Molotov, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1997, 
p. 47. 
4 viorica Aderov, Mentalităţi şi instituţii de cultură în Basarabia în primul deceniu 
al regimului sovietic (Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti, 1996, p. 3). 
5 http://www.romanialibera.com/1PoL/24c5prep.htm, accesat la 14.07.2008. 

Surse: 
[1] Alexandru Moraru, Anatol Petrencu (ed.), Mareşalul Ion 

Antonescu şi Basarabia. 1941-1944, Editura „Demiurg”, Iaşi 2008, 
362 pag. 

[2] Alexandru Moraru, Basarabia Mareşalului Antonescu…, pp. 
30,31, 34. 

[3] Alexandru Moraru, Anatol Petrencu (ed.), Mareşalul Ion 
Antonescu, p. 35. 

[4] Ibidem, pp. 40, 41, 42, 43, 44. 
[5] Elena Postică, Maria Praporşcic, Vera Stăvilă, Cartea 

Memoriei, volumele I-IV, Chişinău: Ştiinţa, 1999-2003. 
[6] Alexandru Moraru, Anatol Petrencu (ed.), Mareşalul Ion 

Antonescu …, pp. 60, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 77. 
[7] Arhivele Statului, Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de 

Miniştri (PCM), dosar 469/1941, f. 7. 
[8] Ioan Scurtu, Constantin Hlihor. Complot împotriva României. 

1939-1947. Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa în vâltoarea 
celui de-al Doilea Război Mondial, Bucureşti, Editura Academiei de 
Înalte Studii Militare, 1994, p. 72. 

[9] Mihai A. Antonescu. Pentru Basarabia şi Bucovina. Îndrumări 
dare administraţiei dezrobitoare, Bucureşti, 1941, p. 16. 
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Documentele timpului, păstrându-şi specificul, denotă contribuţia 
majoră a Mareșalul Ion Antonescu la descoperirea esenţei regimului 
stalinist.  Vom argumenta în cele ce urmează că Ion Antonescu a fost 
prima personalitate politică care a studiat și investigat deportările, 
evaluând pe bună dreptate tragedia care s-a produs cu teritoriile și 
populația ocupate de sovietici. Veridicitatea concluziilor și sintezelor 
pe care le face Mareșalul începând cu toamna anului 1941 este 
confirmată de studiile publicate în baza documentelor și mărturiilor 
confruntate de istorici începând cu sfârșitul anilor 90 și până în 
prezent13.   

Să îl invităm la masa istoricilor și pe Mareșal! Pentru că analiza 
și cartografierea deportărilor în rapoartele pe care le coordonează se 
pretează la nivelul unor studii moderne. Iată care sunt descoperirile 
pe care ni le lasă moștenire: 

În primul an de ocupație sovietică (28 iunie 1940 - 22 iunie 
1941), Basarabia a fost schingiută din mai multe puncte de vedere: 

- geografic, pentru că a fost ruptă din habitatul latinității și 
unității, de-a lungul râului Prut fiind trasată sârmă ghimpată;   

- politic, pentru că în urma agresiunii asupra României Mari și 
anexării la URSS, teritoriul ocupat a devenit entitatea pseudo politică 
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, începând cu 2 august 
1940; 

- ideologic, pentru că a fost supusă cataclismului de anihilare a 
pluripartidismului și libertății de opinie și exprimare, impunându-i-se 
bolșevizarea și comunizarea;  

- economic, pentru că a fost reprimată și lichidată proprietatea 
privată pentru a construi socialismul și comunismul; 

- cultural, pentru că au fost distruse elitele și valorile culturale, 
în locul lor fiind altoite pseudo-valori sovietice și moldovenismul ca 
pseudo-identitate;   

                                                             
13 Vezi istoriografia deportărilor (articole, studii, culegeri de documente, memorii 
și monografii) în Viorica Olaru-Cemîrtan, Deportările din Basarabia, 1940-1941, 
1944-1956, editura Pontos, 2013, Chișinău, pp. 23-52 și Anatol Petrencu, Ludmila 
D. Cojocaru, Lidia Pădureac, Românii în Gulag. Memorii, Mărturii, Documente, 
vol. II, Chișinău, tipografia Balacron, 2015, pp.8 – 53.   

1941, prin care începea Războiul Sfânt de dezrobire a fraților 
cotropiți6. Campania de eliberare a Basarabiei și Bucovinei de Nord 
a fost încheiată cu succes, după care a urmat reinstalarea 
administrației românești, sub conducerea lui Ion Antonescu.  

În timpul guvernării sale, mareșalul a acordat o mare atenţie 
constatării şi înregistrării crimelor şi abuzurilor efectuate de bolşevici 
în Basarabia7. Printre aceste crime, deportarea basarabenilor era 
printre cele mai fioroase, și pe bună dreptate, generalul a ordonat 
cercetarea acestui aspect cu multă tenacitate. Timp de câteva luni au 
fost efectuate studii de teren8, colectându-se din comună în comună 
date și mărturii pentru a fi estimată pierderea calitativă şi cantitativă 
a resurselor umane din Basarabia ca urmare a deportărilor staliniste. 
Arhivele abundă în mostre care dovedesc o analiză profundă 
efectuată de autoritățile române privitor la acţiunile de deportare, 
prigoană, vrăjmăşie, schingiuire, incendiere, profanare a bisericilor şi 
a elementului românesc de către bolșevici. Au fost întocmite rapoarte 
și dări de seamă prin care se descriu formele acţiunii de prigoană, 
categoriile sociale implicate şi faptele pe care le-au săvârşit9, tabele şi 
liste de persoane deportate, condamnate, arestate din diferite 
comune10. Aceste liste completează şi întăresc datele din Cartea 
Memoriei11 care a fost concepută ca un catalog al victimilor 
regimului totalitar comunist. Administrația lui Ion Antonescu adună 
dovezile ce atestă asasinatele care au avut loc în sediul NKVD12 
(clădirea fostului Consulat Italian) și în alte locații sumbre din 
Chișinău. Mergând la fața locului, se lua act de grozăveniile 
descoperite și dacă era posibil, se făcea identificarea victimelor. 

                                                             
6 Alexandru Moraru, Basarabia Mareșalului Antonescu, 1941-1944. Documente și 
materiale, Tipocart Print, Chișinău, 2015, p. 7.    
7 Alexandru Moraru, Anatol Petrencu (ed.), Mareşalul Ion Antonescu şi Basarabia. 
1941-1944, Editura „Demiurg”, Iaşi 2008, 362 pag. 
8 Alexandru Moraru, Basarabia Mareșalului Antonescu..., pp. 30,31, 34.  
9 Alexandru Moraru, Anatol Petrencu (ed.), Mareşalul Ion Antonescu, p. 35. 
10 Ibidem, pp. 40, 41, 42, 43, 44. 
11 Elena Postică, Maria Praporşcic, Vera Stăvilă, Cartea Memoriei, volumele I-IV, 
Chișinău: Ştiinţa, 1999-2003. 
12 Alexandru Moraru, Anatol Petrencu (ed.), Mareşalul Ion Antonescu ..., pp. 60, 
64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 77. 
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Pentru că sinteza de mai sus este îmbrăcată în cuvintele și stilul 
autoarei, mai jos sunt originalele câtorva documente prin care ne 
vorbește însuși generalul Ion Antonescu:  

Acţiunea de prigoană desfăşurată de elemente minoritare 
asupra armatei şi populaţiei româneşti în perioada 28 iunie – 

16 iulie 1941 în Basarabia14 
 
Odată cu tristul eveniment al cedării Basarabiei, primul act la 

care s-au dedat vremelnicii ocupanţi şi, în special, elementele 
minoritare locale a fost prigoana populaţiei româneşti din Basarabia. 

Această acţiune de prigoană a culminat pe întreg teritoriul 
Basarabiei şi, în special, în municipiul Chişinău. 

Nefasta şi barbara acţiune a elementelor minoritare autohtone, în 
special evreii, a avut trei faze şi anume: la 28 iunie 1940, pe timpul 
ocupaţiei Basarabiei şi pe timpul retragerii trupelor sovietice. 

La data de 28 iunie 1940, minoritarii, în special evreii, au fost 
acei care au declarat o odioasă prigoană faţă de armata română care 
în baza unui compromis de ordin diplomatic primise ordin de a trece 
peste Prut.  

Astfel, s-au văzut cazuri la Chişinău când bande de evrei au 
atacat şi chiar dezbrăcat ostaşi români izolaţi care la grabă se 
îndreptau către unităţile lor cu care urmau să se îndrepte acolo unde 
primise[ră] ordin. 

Elementul evreiesc preponderent în Chişinău, în exaltarea sa la 
aflarea ştirii cedării Basarabiei, indiferent din ce clasă socială făcea 
parte, chiar în dimineaţa zilei de 28 iunie 1940, a adoptat o atitudine 
ostilă faţă de tot ce era român şi în special faţă de acei ce căutau să 
se refugieze în Vechiul Regat.  

Astfel, şoferii evrei şi birjarii de aceeaşi rasă nu s-au sfiit ca în 
dimineaţa zilei de 28 iunie 1940 să nu apară cu maşinile şi trăsurile 
pe piaţă, care, în acele momente de grea cumpănă morală pentru 
populaţia românească, constituiau un mijloc de locomoţiune care ar 
fi asigurat micile transporturi de bagaje, strict necesare, celor ce îşi 

                                                             
14 AnRM, f. 680, i. 1, d. 4275, f. 21-27. Vezi și Dare de seama, Chestura Poliţiei 
Chişinău, Biroul Siguranţei în Viorica Olaru-Cemîrtan, Op. cit., p. 263. 

- spiritual, lovindu-se feroce în ortodoxism, credință și 
Biserică; 

Catastrofa este cuantificabilă dacă o analizăm prin prizma 
factorului uman, raportând numărul populației în iunie 1940 și iunie 
1941. Românii și etniile conlocuitoare care au decis să rămână la 
baștină, au fost captivii unei politici antiumane, prin definiție. 
Nenorocirea politică s-a produs cu profunde consecințe de ordin 
umanitar, cu refugiați în Vechiul Regat, pe de o parte, și cu torturați 
și uciși de noul regim, pe de altă parte. Noua ordine fără ordine făcea 
multă dezordine. Noua putere făcea abuz de putere și se considera 
supraputere. Fărădelegea făcea legea și legea era deasupra legii.  

Din primele zile de ocupație, au început acţiunile de teroare 
împotriva foştilor membri activi ai partidelor politice, primarilor, 
clerului, intelectualilor, foştilor moşieri, proprietari de întreprinderi, 
ofiţeri rămaşi în ţinut, care au început să fie consideraţi drept 
duşmani ai poporului, dușmani de clasă. Reprimarea acestora nu era 
întâmplătoare: ei erau purtătorii tradițiilor democratice constituite în 
Basarabia românească şi, deci, mediul cel mai fertil pentru rezistenţă, 
pe care, bineînţeles, regimul stalinist totalitar ar fi întâmpinat-o. 
Pentru a nu admite opoziția față de regim și teroare, cea mai mare 
parte a persoanelor din categoriile menţionate a fost deportată din 
RSSM începând cu luna octombrie 1940 și culminând cu 12-13 iunie 
1941, când a avut loc primul val de deportări masive în Siberia și 
Kazahstan. Bilanţul cantitativ al unui (mai puţin de un) an de putere 
sovietică în Basarabia sună cumplit: arestarea, deportarea sau 
asasinarea a 12,23% din populaţie, reprezentând peste 300 000 de 
persoane, în special români.  

Pentru administrația română era evident că responsabil de 
teroarea din Basarabia se face regimul comunist, în persoana lui I. 
Stalin, V. Molotov, S. Goglidze, I. Serov (înalt comisar NKVD al 
RSS Ucrainene), Dmitrenko (înalt comisar NKVD al RSS 
Moldoveneşti), V. Nasedkin (şeful GULAG-ului), P. Borodin (prim-
secretar al PC(b)M), N. Sazykin (comisar al poporului pentru 
securitatea statului al RSSM). 
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mai bun caz, aplica măsura deportării celui vizat. Toată această 
acţiune de prigoană a elementului românesc ca substrat avea 
răzbunarea faţă de noul regim ce începuse a lua fiinţă în ţara noastră.  

Spre a evidenţia cât mai precis această acţiune a minoritarilor 
evrei, credem că este suficient a face menţiune asupra masacrării 
celor 75 cetăţeni români cu acţiuni naţionaliste şi unii din ei foşti 
membri ai partidelor de dreapta. 

Execuţia s-a făcut într-una din pivniţele fostului Consulat Italian 
din Chişinău, unde după o sumară judecată – vina constând în aceea 
de a fi fost un cetăţean cu sentimente specific româneşti – erau 
executaţi după sistemul CEK, prin împuşcare pe la spate. 

Primele executări s-au făcut în luna octombrie 1940, pe baza 
unor sentinţe date de o instanţă special constituită, cu următoare 
compunere: colonelul sovietic Zonov – preşedinte, asistat de 
sergenţii Grigorenco şi Gacianov, iar ca secretar – NKVD-istul 
Grozinscov. 

A doua serie de executări s-au făcut la data de 23 iunie 1941, 
sentinţele fiind semnate de comisarul politic al unui regiment: 
Covanzi şi regenţii Hiluri şi Carina. 

Din cele 75 cadavre găsite îngropate în curtea fostului consulat 
italian, au fost identificaţi următorii:   

1. Țanțu Pavel şi Țanțu Petre, cunoscuţi naţionalişti, fiii fostului 
prefect de judeţ   Țanțu şi maior de rezervă într-un regiment 
moldovenesc. Primul era funcţionar la postul de radio local, iar 
secundul – învăţător şi ofiţer de rezervă. 

2. Preot Tudorache, fost membru activ al fostei mişcări 
legionare.  

3. Lazarov, fost subdirector de bancă. 
4. Teslaru Ion, fost funcţionar CFR, ca membru al partidului  

FRN. 
5. Doroftei Dionisie, ca fost informator al organelor de siguranţă 

române. 
6. Banu Ilie, fost funcţionar CFR, ca membru al partidului FRN. 
7. Sofiscenco, ca fost fiu de ofiţer din fosta armată ţaristă.  
8. Truşca Ene Grigore, Schiba Nicolae şi Vieru Dumitru, ca 

foşti membri ai FRN. 

părăseau căminurile şi care lăsau în urma lor produsul unei munci de 
22 ani. 

În general, atitudinea minoritarilor a fost ostilă faţă de elementul 
românesc şi armata noastră în retragere (nu putem preciza prea multe 
cazuri, întrucât acestea s-au petrecut mai mult pe traseele de 
retragere).  

Odată cu instalarea administraţiei sovietice, au apărut şi organele 
NKVD (Poliţia de Siguranţă Sovietică), a cărei acţiune pe tot timpul 
ocupaţiei s-a rezumat numai la aşa-zisa rezolvare a unor vechi 
revendicări faţă de elementele româneşti, pretinse de ei, că sub 
administraţia noastră ar fi avut o atitudine care ar fi subminat regimul 
bolşevic, şi în special elementele locale puse în slujba sovietică.  

La realizarea acestei acţiuni de prigoană şi teroare faţă de 
elementele româneşti, primii care s-au pus în slujba NKVD au fost 
evreii care identificau şi denunţau pe toţi foştii buni români, 
agravându-le situaţia, prin afirmaţiuni mincinoase în faţa autorităţilor 
de judecată şi execuţie sovietice.  

În legătură cu nefasta şi odioasa acţiune evreiască faţă de 
populaţia română, cităm cazul relatat de către pensionarul de stat 
Palma Gheorghe, care prin declaraţia anexată arată cum tatăl său, 
Teodor V. Palma, a fost ridicat de către evreul Gherş Haim, aflat în 
serviciul sovietelor; a fost adus în suburbia Visterniceni şi a fost 
executat prin împuşcare. Tot pensionarul Palma Gheorghe ne mai 
enumeră  în declaraţia sa pe următorii 5 evrei care sub ocupaţia 
sovietică nu au făcut altceva decât denunţau şi arestau pe cetăţenii cu 
sentimente notorii româneşti: 

 Vodovoz Haim, de profesie croitor 
 Alterman Carina, funcţionară comercială 
 Rabinovici Pinia, comerciant 
 Lipschin Haim, hoţ de drumul mare 
 Nisoznic Iţik, vânzător ambulant 
Tot populaţia evreiască a făcut ca micile accidente ce existaseră 

între ei şi populaţia românească ce aveau afinităţi faţă de noua 
orientare politică a ţării noastre să facă din aceste incidente 
probleme cu caracter politic, subversiv faţă de statul sovietic şi să-i 
ducă pe toţi aceşti români în faţa autorităţilor respective, care, în cel 
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Funcţionarul Bucicov Ion, fiind denunţat tot de un evreu, a fost 
arestat şi deportat, anexă declaraţia locuitoarei Zinaida Gorohov din 
Chişinău.  

Funcţionarul Golub Ion, fiind întâlnit de o bandă de evrei în 
grădina publică din acest oraş, a fost arestat şi predat organelor 
NKVD-ului, care, după o sumară judecată, a dispus depunerea lui în 
închisoare, după care a urmat deportarea.  

Comisarul Mateescu Constantin a fost arestat de la domiciliul său 
tot de un evreu şi predat poliţiei sovietice, care, fiind judecat, a fost 
condamnat la 10 ani muncă silnică. 

Locuitorul Reliţchi Vasian, din oraşul Chişinău (strada Regele 
Ferdinand nr. 161), în ziua de 28 iunie 1940, după amiază, aflându-
se la gară pentru a se refugia, a fost reţinut de evreul Morceco Caţap.    

Fostul grefier de la Tribunalul Lăpuşna – Ţâcu Dumitru – a fost 
denunţat autorităţilor sovietice de către evreul Clapavuh Avram, fapt 
ce a determinat deportarea lui şi a familiei sale.  

Tot din cauza denunţului aceluiaşi evreu, a fost deportat Mârzac 
Teodor, împreună cu familia sa. Anexă – declaraţia numitului 
Reliţchi Vasian. 

Funcţionara Rina Zalaur, Chişinău, strada 27 Martie nr. 25, arată 
că Valeriu Sofronovici şi fiica acestuia, Ana, a fost deportat din 
ordinul NKVD prin faptul că în timpul administraţiei române făcuse 
o intensă propagandă cuzistă.  

Personal declaranta a fost urmărită  de evreul Barunfield Iacob – 
anexă declaraţia.  

Elena Caraiman (Chişinău, strada 27 Martie, nr. 89), precizează 
că majoritatea evreilor intrase în serviciul de informaţii a NKVD-ului 
şi al miliţiei sovietice, ocupându-se cu denunţarea şi arestarea 
românilor pe considerentul că sub administraţia română ar fi fost 
naţionalişti şi membri în fostele partide de dreapta.  

În general, minoritatea evreiască a desfăşurat o aprigă prigoană 
faţă de populaţia românească. 

Astfel, evreul Hazin (fost cu domiciliul la Chişinău, strada 
Brătianu, nr. 107), a denunţat pe comerciantul Jeleanu, care a fost 
arestat de sovietici. 

9. Guţu Teodor, ofiţer pensionar român, ca fost comandant în 
gărzile FRN. 

10. Roşca Ilarion, fost şef de secţie de jandarmi, a fost executat 
prin faptul că în virtutea funcţiunii sale, ar fi urmărit pe cunoscutul 
comunist, fost cu domiciliul în Chişinău, strada Regele Ferdinand, 
nr. 33, anume Papaiani Dumitru. 

11. Suruceanu (fără alt nume), executat pe considerentul că sub 
administraţia română ar fi desfăşurat o acţiune naţionalistă şi că era 
un bun gospodar. 

12. Bădăluţă, prin faptul că era românofil şi primar la comuna 
Durleşti. 

13. Cercescu Vladimir, executat prin faptul că activa în FRN şi 
era funcţionar poliţienesc. 

Asupra celor identificaţi s-au găsit în buzunarele hainelor şi copii 
după sentinţele date de instanţe.  

Fotografii de pe cadavre şi actele găsite asupra lor au fost luate de 
către serviciul de propagandă din Ministerul Propagandei; în prezent, 
această chestură nu posedă asemenea piese.  

Comerciantul Vasile Afanasiu, fost cu domiciliul în Chişinău, pe 
strada Alexandru cel Bun, proprietarul magazinului de manufactură 
„Magazinul nostru”, fiind reclamat de către vânzătorul său evreu – 
Bubiş Leib –, a fost arestat şi condamnat la deportare, pe 
considerentul că în calitatea ce o avea ar fi exploatat 
muncitorii/vânzătorii. 

Tot în baza unui denunţ făcut de un evreu, în noaptea de 3-4 
august 1940 a fost arestat profesorul secundar Vasile Semaca de 
organele NKVD-ului, imputându-i-se faptul de a fi fost naţionalist 
român. 

Tot în urma denunţurilor şi a acţiunilor de prigoană a elementelor 
minoritare evreieşti faţă de populaţia română, în noaptea de 3-4 
august au fost arestaţi funcţionarii poliţieneşti: Severin Chiril, 
Pascaru Nicolae, Stog Nicolae, Melnicenco Alexandru, Stroe Iono, 
Buracinschi Ştefan şi mulţi alţii, deţinători de funcţii în administraţia 
română, toţi consideraţi ca filoromâni.  

 Evreul Mesojnic Iosif din Chişinău, denunţând organelor 
NKVD-ului pe funcţionarul Melnic Grigore, care a fost arestat de 
aceştia, judecat şi deportat, anexă declaraţia soţiei deportatului.  
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4. Isras Leonte (Chişinău, strada Nicolae Bălcescu, nr. 14), 
vechi aderent  comunist, de profesie muncitor, a luat parte la 
dezarmarea ostaşilor români ce se retrăgeau în anul 1940, 28 iunie. 

5. Sofronovici Grigore, de profesie precupeţ din Chişinău, 
strada Mihail Sturza, nr. 44, vechi aderent comunist, a denunţat 
NKVD-ului pe locuitorul Volicovschi, care a fost imediat arestat. 

6. Cravaschi Nicolae, de origine etnică rusă, cu domiciliul la 
Spitalul Costiujeni, a fost în serviciul NKVD, a arestat şi predat 
acestora pe locuitorul Denereu Silvestru din comuna Străşeni, 
Lăpuşna.  

7. Crapceac Galina din Chişinău, strada General Barthelot, nr. 
51, a denunţat NKVD-ului pe numita Criştaniuc, care în urma acestui 
denunţ a fost deportată.  

8. Crâjanovschi Petre, de orgine rusă, vechi comunist, cu 
ultimul domiciliu în suburbia Visterniceni, în timpul retragerii, fiind 
şofer la prefectura de judeţ, conducea maşina în care se refugia fostul 
prefect al judeţului, avocatul Luncescu, a părăsit maşina întorcându-
se la sovietici.  

9. Romaniuc Emilian, de origine ucraineană, de profesie medic, 
vechi comunist, cu domiciliul în strada Negruzzi, nr. 88, pe timpul 
sovieticilor fiind mecanic la uzina electrică, a persecutat elementul 
românesc şi a participat la dinamitarea uzinei electrice din localitate. 

10. Colodnâi Serghei, de origine etnică rusă, de profesie sobar, 
domiciliat la strada Hânceşti, nr. 209, sub ocupaţie a fost informator 
al NKVD-ului, când a denunţat mai multe familii de români care au 
fost deportate.  

11. Egher Mihail, de origine etnică rusă, de profesie tâmplar, cu 
domiciliul în suburbia Melesteu, nr. 109, împreună cu organele 
NKVD, a arestat pe mai mulţi români, care au fost deportaţi. 

12. Lebedev Trofim, de origine etnică rusă, Chişinău, de profesie 
frizer, cu domiciliul pe strada Petru Rareş, nr. 57, vechi comunist, a 
fost unul din denunţătorii românilor ce au fost executaţi de organele 
NKVD în curtea Consulatului Italian din Chişinău.  

13. Slisarenco Ion, de origine etnică rusă, domiciliat în Chişinău, 
strada Poşta Veche, nr. 39, cunoscut comunist, are aceeaşi activitate 
ca şi numitul Lebedev Trofim.   

Personal declaranta a fost denunţată imediat după cedarea 
Basarabiei de către evreul Rabinovici, fapt ce a determinat 
expulzarea ei din oraş până la data de 7 noiembrie 1940.  

Evreul Boruh, fost cu domiciliul în Chişinău, strada 
Kogălniceanu nr. 32, la începerea războiului, denunţa pe locuitorii 
care manifestau bucurie la apariţia avioanelor germano-române. 
Citează cazul preotului Romanovici, care, denunţat de acesta, a fost 
arestat.  

Demn de relevat este şi cazul când bandele iudeo-comuniste au 
încercat să zădărnicească refugierea studenţilor teologi din Chişinău 
care se îndreptau spre gară spre a fi îmbarcaţi, i-au huiduit şi lovit cu 
pietre.     

Locuitoarea Văleanu Liubov, prin decalaratia ce se anexează, 
arată că fostul intendent al Chesturii Chişinău, fiind certat cu evreul 
Chipercenschi David, a fost denunţat organelor NKVD, care au 
dispus arestarea şi deportarea lui. 

În general, cu foarte mici excepţii, toată minoritatea evreiască a 
desfăşurat o aprigă  acţiune de prigoană faţă de elementul românesc 
aflat sub ocupaţia sovietică, care a determinat deportarea, 
condamnarea a mai multe mii de cetăţeni de origine etnică română.  

Într-o măsură mult mai redusă decât evreii, la prigoana armatei 
române la data de 28 iunie 1940 şi faţă de elementul românesc sub 
ocupaţia sovietică, au contribuit şi unele elemente minoritare de 
religie creştină după cum vom arăta mai jos: 

1. Luchianov Boris (Chişinău, suburbia Melestău), vechi 
aderent al doctrinei comuniste, la 28 iunie 1940, a dezarmat soldaţii 
români rătăciţi de unităţile lor. Este de origine bulgară. 

2. Rabulov Nicolae, de origine rusă, din Chişinău (strada Bugaz, 
nr. 16) de profesie tencuitor, membru de încredere al organelor 
NKVD-ului, cunoscut comunist, denunţa pe români ocupanţilor şi îi 
ameninţa cu moartea.  

3. Trichinin Nicolae, de origine ucraineană, a denunţat pe fostul 
funcţionar Levinţa Gheorghe pentru faptul că la declararea 
războiului s-a exprimat că tricolorul român va flutura din nou pe 
palatul primăriei. Levinţa a fost arestat imediat şi în prezent nu se 
ştie nimic de el.  
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A fost îndeajuns un an de ocupaţie sovietică ca această minoritate 
evreiască, simţindu-se stăpână pe situaţie, să-şi arate în toată 
plenitudinea ei ura faţă de elementul românesc.  

Regimul comunist se baza pe dictatura proletarilor15 
În acest scop şi conform ideologiei comuniste, puterea sovietică 

în Basarabia a mers şi trebuia să meargă pe două căi:  
1. desfiinţarea aparatului de stat anterior, căci el a fost burghez 

şi deci duşman regimului nou şi organizarea administrativă nouă în 
cadrul „Constituţiei” şi legilor organice sovietice.  

2. desfiinţarea burgheziei şi a elementelor credincioase statului 
burghez şi reeducarea restului populaţiei în spiritul ideologiei 
comuniste şi încadrarea lui spirituală în noul ritm al regimului. 

Aici regimul sovietic a întrebuinţat două sisteme de bolşevizare a 
Basarabiei. Primul – prin organele statului, iar al doilea – prin cele 
ale partidului. 

În primul sistem s-a urmărit şi în cea mai mare parte s-a executat 
lupta şi exterminarea burgheziei şi a tot ce a fost credincios 
sistemului burghez. Această luptă s-a dus prin organele NKVD, 
organ al statului. Cetăţenii basarabeni găsiţi de sovietici aici şi care 
într-o formă sau alta s-au manifestat contra statului sovietic au fost 
pasibili după codul penal sovietic de pedepse grave, areste, 
împuşcare. 

Folosind textele codului penal sovietic, vagi în ded[u]cţiunea lor 
şi dând posibilităţi de interpretare largă, NKVD-ul a arestat zeci de 
mii de cetăţeni, iar justiţia, judecându-i i-a condamnat la pedepse 
variind între 8 ani de muncă silnică şi moartea prin împuşcare. 
Astfel, au fost condamnaţi foşti negustori sau industriaşi: Godelman, 
Mocanu, Pavlovici, Friver etc.; foşti moşieri, ofiţeri ţarişti sau albi: 
Curschi, Popa, Djordjiadze, Ciaicovschi; foşti oameni politici: 
Leancă, Suruceanu etc.; foşti funcţionari superiori români: Macovei, 
Craveţchi, Buzilă etc. 

Acesta a fost primul mijloc de represiune contra burgheziei. 

                                                             
15 ANRM, F. 680, i. 1, d. 4275, f. 2-5, și Viorica Olaru-Cemîrtan, Op. cit, p. 270. 

 

14. Cocoşco Silvia, de origine etnică poloneză, fără profesie, cu 
domiciliul pe strada Alexandru cel Bun, nr. 36, în urma informaţiilor 
date la NKVD şi denunţurilor făcute împotriva locuitorului Andrei 
Neaga, acesta a fost arestat şi deportat de sovietici. 

15. Bacicovschi Constantin, de origine etnică ucraineană, a fost 
în serviciul NKVD şi a denunţat pe foştii funcţionari români civili şi 
militari care au fost surprinşi de ocupaţia sovietică şi solicitau 
repatrierea.  

16. Trigubov Grigore, de origine etnică rusă, de profesie inginer 
agronom, sub ocupaţia sovietică era în serviciul NKVD, a denunţat 
pe locuitorul Bodan, care a fost deportat în Siberia.  

17. Veselov Petre, de origine etnică rusă, de profesie lăcătuş, cu 
ultimul domiciliu în Chişinău, strada Mareşal Averescu, nr. 30, a fost 
informator al NKVD cu misiunea de a strânge material de acuzaţii 
pentru funcţionarii poliţişti români rămaşi sub ocupaţie.  

18. Bulaghin Teodor, de origine etnică rusă, cu ultimul domiciliu 
în Chişinău, strada Grigore Ureche, nr. 11, vechi comunist, a 
desfăşurat o aprigă prigoană faţă de elementul românesc rămas sub 
ocupaţia sovietică. 

Din cele expuse mai sus rezultă: 
Minoritatea evreiască a fost acea care în cea mai mare măsură a 

dezlănţuit prigoana faţă de populaţia românească, în timp ce 
minoritarii ca ruşi, bulgari şi ucraineni erau ocazional, deci cazuri 
izolate şi aceştia au fost săvârşite de vechii aderenţi ai bolşevicilor. 

Odată cu începerea războiului, bandele iudeo-comuniste, 
stăpânite de specificul distructiv al rasei deznădăjduite de faptul că 
trebuiau să părăsească Basarabia, şi-au îndreptat acţiunea lor 
răzbunătoare şi asupra monumentelor de artă, precum şi a locaşurilor 
sfinte (distrugerea Mitropoliei şi Catedralei din acest oraş). 

Dându-şi seama că nu mai au nimic comun cu Basarabia, au 
înţeles să distrugă în mod sistematic toate edificiile din străzile 
principale, folosind pentru aceasta material exploziv şi incendiar.   

Faţă de atitudinea avută, evreii, la reocuparea Basarabiei, de 
teama răspunderii, au fugit odată cu trupele sovietice ce se retrăgeau 
în dezordine. 
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maselor şi captarea lor prin mijloace spirituale. Acest lucru este 
organizat foarte bine şi sistematic. Organizaţia aceasta îşi găseşte 
expresiunea până şi în „Constituţia” sovietică (art. 123). 

Aşadar, se vede că primul instrument de reeducare a maselor este 
însuşi partidul comunist, după care urmează celelalte organizaţiuni 
obşteşti, care sunt politice formal, pentru că sunt sub influenţa 
spirituală a partidului şi sunt conduse de partid. 

Organizarea partidului din punct de vedere teritorial corespunde 
întocmai cu divizarea teritorial-administrativă a Uniunii (raicom, 
gorcom, ucom). Afară de aceste organizaţiuni teritoriale, fiecare 
întreprindere sau instituţie avea comitetul de partid al ei, format din 
toţi slujbaşii ce aveau carnete de membru al partidului. 

Aceasta a fost prima organizaţie de jos în sus şi ea a fost prin 
ochiul partidului în fiecare instituţie sau întreprindere a statului. 

Partidul a fost o putere suprapusă administraţiei statului. Nici o 
lege şi nici o hotărâre a guvernului nu se lua fără adeziunea, în 
sensul controlul prealabil, al partidului, prin comitetul central, 
respectiv. Voinţa partidului a fost însăşi legea.  

Astfel că în sistemul de guvernare sovietic deciziile Consiliului 
Comisarilor Poporului al Uniunii purtau, pe lângă semnătura 
preşedintelui Consiliului, şi semnătura lui Stalin, secretarul 
comitetului central.  Stalin a spus: „Partidul comunist este în 
permanenţă partid guvernamental şi de aceea lozincile lui au puterea 
unor dispoziţiuni practice, ca puterea de lege.” 

Partidul comunist, prin organele sale, are imixtiunea şi controlul 
permanent al vieţii şi activităţii întregului aparat al statului. Toate 
posturile de conducere sunt ocupate numai de membrii partidului. 
Prin comitetele locale ale instituţiilor şi întreprinderilor, partidul are 
supravegherea şi controlul invizibil, dar permanent. 

Fără îndoială, acest sistem de organizare a raporturilor între 
partid şi stat face din organizaţiunile partidului cel mai puternic 
instrument de îndoctrinare, conducere şi control a tuturor ramurilor 
vieţii publice în statul rus, cu scopul de convertire la crezul politic 
comunist. 

În opera de captare politică a maselor poporului, pe lângă 
partidul comunist îşi au un rol important diferitele organizaţiuni 
obşteşti, cum sunt organizaţiunile profesionale etc. (profsoiuzul, 

Atunci când unor astfel de oameni nu li se puteau incrimina fapte 
concrete şi determinate, persoana în cauză era trimisă cu rezultatele 
cercetărilor şi cu un raport ale organelor locale ale NKVD la aşa-
zisul „Consiliu Special” pe lângă NKVD din Moscova, care putea 
aplica sancţiunea „represiunilor” administrative şi care în mod 
obişnuit a fost deportarea în localităţi depărtate ale Rusiei, plus 
munca forţată în diferitele întreprinderi ale statului, cum a fost 
săparea canalurilor, tăierea pădurilor etc. Canalul Moscova-Volga a 
fost săpat de aceşti oameni.  

Acesta a fost al doilea mijloc de lichidare a regimului burghez. El 
se deosebeşte de primul prin faptul că se aplica fără acel simulacru 
de judecată care justifica sancţiunile  judecătoreşti, dar care da în 
schimb şi mai multe posibilităţi de abuz şi cruzime.  

În sfârşit, al treilea mijloc de represiune contra burgheziei: totul 
se hotărăşte de NKVD-ul local, republican – deportarea 
administrativă: când nimic nu se poate imputa individului, care, 
totuşi, se socoteşte în ochii NKVD-ului indezirabil aici, în Basarabia, 
la graniţa Uniunii cu Eurasia, asemenea individ se deportează spre 
alte locuri depărtate ale statului rus, unde, însă, trăieşte liber16. 
Asemenea deportaţiuni s-au făcut cu întreaga familie. 

Astfel, în Basarabia, în noaptea de 13-14 iunie 1941 se zice că s-
au deportat circa 18 000 de familii de cetăţeni indezirabili (negustori, 
industriaşi, foştii ofiţeri sau funcţionari, moşierii, culacii din sate 
etc.). 

Aproape toţi deportaţii au fost oarecum primiţi şi acceptaţi în 
sânul poporului sovietic, li s-au eliberat paşapoarte, au fost primiţi în 
slujbe etc. 

Totuşi, NKVD-ul, acest „stat în stat”, vrea judecata lui şi a puterii 
lui peste cele administrative şi justiţiare.  

Şi dacă războiul ar fi întârziat încă 2-3 luni, alte zeci de mii de 
basarabeni ar fi urmat drumul exilului şi deportărilor. 

Mai sus am arătat că al doilea sistem de bolşevizare al Basarabiei 
prin intermediul organelor partidului a fost educaţia şi instruirea 

                                                             
16În acest context, liber înseamnă fără ca NKVD să-şi facă mari griji. Nu este 
vorba despre libertatea persoanei, ci de „libertatea” de a se deplasa în perimetrul 
rezervat deportaţilor în acele „locuri îndepărtate” ale statului sovietic. 
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altă parte, reeducarea maselor în spiritul doctrinei comuniste şi 
încadrarea lor spirituală  în noua cadenţă a regimului. 

Mijlocul pus la îndemâna partidului pentru realizarea celor două 
căi organizatorice a fost: terorismul, formula tactică folosită în 
războiul civil pentru consolidarea partidului bolşevic la conducerea 
Rusiei, a rămas de atunci instrumentul fundamental de guvernare al 
comuniştilor, revărsat şi asupra Basarabiei în anul de ocupaţie.   

 Urmând tactica comunistă, organele sovietice, a patra zi de la 
sosirea în Basarabia, au început arestările în masă. Astfel, s-au 
ridicat o mulţime de persoane, printre care 3 directori de la rezidenţa 
Regală: Craveţchi Oreste, Grecu Mihail şi Buşilă. După aceea, 
arestările s-au ţinut lanţ. 

  A doua perioadă de arestări masive s-a început în septembrie 
1940, când au fost ridicaţi, printre alţii, procurorul Munteanu Boris, 
procurorul Ţurcanu, avocaţii Chanov şi Mauermaister, coloneii 
Gruschi, Popa, Maior, Giorghiade, Godelman etc. 

La fel, arestările au durat continuu, persoanele marcante 
dispărând de la domiciliu fără întoarcere. 

Ultimul acces de teroare în masă a fost în iunie 1941. Toate 
aceste arestări şi ca urmare deportări sau condamnări la moarte a 
indezirabililor căutau a fi legitimate prin diferite vini ce li se puneau 
în sarcină. Astfel, cetăţenii basarabeni găsiţi de soviete aici, care 
într-o formă sau alta s-au manifestat contra statului sovietic, fie că au 
ajutat burghezia, fie că au aparţinut ei înşişi acestei categorii sociale, 
au fost încadraţi în textele penale încriminând contrarevoluţia. De 
obicei, pedepsele – împuşcare.  

Îndeplinind ordinele partidului, NKVD a arestat în toată 
Basarabia zeci de mii de cetăţeni, iar justiţia, judecându-i, i-a 
condamnat la pedepse ce variau între 8 ani muncă silnică şi moartea 
prin împuşcare.  

Printre cei condamnaţi din Chişinău sunt şi negustori sau mari 
industriaşi: Mocanu, Pavlovici, Priver etc.; foşti moşieri: 
Bogdasarov, Ohanov, ofiţeri ţarişti sau albi: Gurschi, Popa, 
Giorghiade, Ceaicovschi etc.; foşti funcţionari români: Buşilă, 
Macovei, Grecu ş.a. 

Acesta a fost primul mijloc de represiune contra burgheziei. 
Atunci când unor astfel de oameni nu li se putea imputa fapte 

comsomolul, cooperaţia este cale prin care se face legătura între 
partid şi masele ţărăneşti).    

Asemenea organizaţiuni nu pot rămânea în afara influenţei 
partidului comunist. 

În sfârşit, rămâne drept mijloc puternic presa. În Rusia Sovietică 
nu există presă particulară. După cum totul este a statului, la fel şi 
presa e a statului. Toată presa este oficială. Presa oglindeşte în 
spiritul dorit de puterea sovietică nu numai viaţa statului şi poporului 
sovietic, dar şi viaţa străinătăţii, făcând ca să creadă că nu există 
viaţă mai bună decât cea a poporului rus. 

Aceasta fiind sistematic, pentru basarabenii care au trăit o altă 
viaţă decât acea din raiul comunist, regimul sovietic trăit 13 luni a 
fost un adevărat calvar, o viaţă de martiri, căci, pe de o parte nimeni, 
şi mai ales intelectualii, nu aveau siguranţa zilei de mâine, în sensul 
cel mai trist al cuvântului, căci viaţa lor era în permanent pericol. 

Sinteză privind acţiunea de teroare exercitată de sovietici  
asupra populaţiei româneşti din Basarabia în timpul anului 

de ocupaţie17 
 
Prima lege de aplicat este dărâmarea şi distrugerea fără cruţare a 

statului burghez şi instaurarea dictaturii sprijinită pe „silnicie”. Acest 
principiu de căpătâiu, scos în mare evidenţă în „Problemele 
leninismului”, a învăluit în anul de ocupaţie al Basarabiei toată 
activitatea partidului şi organelor statului, dând regimului sovietic un 
aspect negativ şi odios.  

Căile de comunizare a Basarabiei s-au manifestat prin: 
1. desfiinţarea aparatului de stat anterior, burghez, duşman al 

noului regim şi organizarea administraţiei în cadrul Constituţiei şi 
legilor sovietice, în ceea ce priveşte această cale, ea îşi întinde iţele 
revoluţionare şi în alte domenii prin exproprierea şi etatizarea 
comerţului, industriei şi, în parte, a agriculturii. 

2. desfiinţarea burgheziei şi a elementelor credincioase statului 
burghez, socotite inaccesibile şi neloiale faţă de bolşevism. Pe de 
                                                             
17 ANRM, F.680, i.1, d.4582, f. 210-211 și Viorica Olaru-Cemîrtan, Op. cit, p. 274. 
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pământurile lor, iar mai târziu, arestaţi şi deportaţi cei mai mulţi la 
13 iunie 1941.  

De asemenea au fost naţionalizate toate marile magazine.  
Nedreptăţile de acest gen au abundat tot timpul. 
Astfel, la ocuparea Basarabiei, organele sovietice au promis 

populaţiei că toate datoriile ce le au faţă de băncile române vor fi 
iertate. Numai la 2 săptămâni după ocupare s-au întocmit listele 
datornicilor, iar aceştia au fost forţaţi să-şi achite datoriile în termene 
ridicole (15-30 minute sau câteva ore). În caz de neonorare se aplica 
sechestrarea, vânzarea lucrurilor făcându-se pe loc. 

În concluzie, ne dorim să subliniem că atât curajul, cât și 
demnitatea de care a dat dovadă mareșalul Ion Antonescu atunci 
când și-a propus reintegrarea țării și debolșevizarea Basarabiei îi 
rezervă un loc în panteonul istoriei naționale a românilor. Dumnealui 
a sesizat drama și impactul dezastruos asupra satului şi caracterului 
românesc al regiunii ocupate de sovietici: depopularea satelor de 
etnicii români, de cele mai elevate categorii sociale, de la ţărani, la 
intelectuali, lideri de opinie, primari, preoţi, care au fost surghiunite 
în lagărele de muncă forțată şi în coloniile speciale.    

Și câtă dreptate are și astăzi Mareșalul: „Când vom ridica satul, 
nimeni nu va mai trece peste drepturile noastre sfinte!”18  

Viorica OLARU-CEMÎRTAN, doctor în istorie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             
18 Alexandru Moraru, Basarabia Mareșalului Antonescu...,p. 8. 

concrete şi Codul Penal nu îşi găsea aplicaţiunea, dar sugestiile 
partidului trebuiau totuşi îndeplinite, persoana în cauză era trimisă cu 
rezultatul cercetărilor şi un raport al organelor locale NKVD la aşa-
zisul „Consiliu Special” pe lângă NKVD-ul Uniunii, care putea 
aplica sancţiunea „represiunilor” administrative şi care în mod 
obişnuit a fost deportarea în localităţi depărtate ale Rusiei, plus 
munca forţată în diferitele întreprinderi ale statului, cum a fost 
săparea canalurilor, tăierea pădurilor etc. Canalul Moscova-Volga a 
fost săpat de aceşti oameni.    

În sfârşit, al treilea mijloc de represiune contra burgheziei, 
hotărât de NKVD-ul local, este deportarea administrativă. Când 
nimic nu se poate imputa individului, care, totuşi, este indezirabil 
aici, în Basarabia, acesta se deportează în Siberia, Ural cu toată 
familia.  

Astfel, în Basarabia, în noaptea de 13-14 iunie 1941 s-au deportat 
circa 15 000 de familii din întreaga Basarabie. 

Mărturie a teroarei bolşevice în mediul urban al acestei provincii 
sunt cele 120 cadavre găsite la Chişinău, Izmail şi Orhei, din 
examenul cărora s-a constatat că moartea provine din împuşcarea în 
ceafă şi cele 4056 deportări. 

La toate aceste acte de teroare se adăugau noile reforme pe tărâm 
economic şi social făcute de o manieră brutală şi lipsite de 
înţelegerea maselor. Astfel, comerţul a fost etatizat, ca şi industria, în 
primele luni; toate prăvăliile şi-au inventariat treptat marfa şi au 
predat-o statului fără nici o despăgubire. 

Fabricile au fost trecute cu inventar în administraţia statului în 
septembrie 1940, potrivit celor două decrete ale Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii. 

[...] La început, în majoritatea cazurilor, foştii proprietari sau 
administratori ai întreprinderilor naţionalizate au fost menţinuţi în 
serviciu. După puţin timp, au fost concediaţi şi parte deportaţi. 

În ceea ce priveşte pământurile, ele au trecut de-a drept în 
proprietatea statului, rămânând în folosinţa personală a acelora care 
le-au cultivat înainte. 

Nu este vorba aici de ţăranii bogaţi (culaci) şi moşii, întrucât 
aceştia din primul moment au fost expropriaţi şi deposedaţi de 
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armament, de echipamente, a unor ascunzători etcetera, pentru ca 
după ocuparea Țării să se poată declanșa lupta de partizani… 

Las alte detalii pentru momentul în care familia generalului, care 
deține manuscrisul acestor însemnări, se va decide să tipărească 
prețiosul document! 

De ce prețios? Pentru că este vorba, cum bine știți, de un 
fenomen de rezistență anti-comunistă unic în Europa, pe care mulți 
comentatori năimiți au încercat să-l denigreze, să-i denatureze 
semnificațiile, să-l minimalizeze. Iată așadar că rezistența din munți 
nu a fost inițiativa unor bandiți, certați cu legea penală, care nu mai 
puteau găsi refugiu decât în afara societății, în munți, în 
străfundurile codrului. Ci a fost o stratagemă eroică, glorioasă, 
imaginată și ordonată de Mareșalul Ion Antonescu, pornită de 
militari de carieră, aflați în misiune ordonată de la cel mai înalt nivel 
al Armatei și al Țării. Acei militari, precum colonelul Arnăuțoiu și 
camarazii săi, vor fi fost dintre ofițerii cu vederi legionare. Posibil. 
Știm însă cu certitudine că lor li s-au alăturat cu tot entuziasmul 
tineri din organizațiile legionare. În mod simbolic, iată că legionarii 
s-au mai aflat o dată sub comanda mareșalului, și a rezultat un 
fenomen istoric de mare rezonanță, de excelență românească:  
rezistența din munți! Va trebui s-o privim dintr-o perspectivă nouă, 
aș zice o perspectivă radical îmbunătățită! Care ne face să mai 
regretăm o dată ruptura intervenită între mareșal și tineretul 
naționalist, în ianuarie 1941… 

Cam tot în acele zile de mare tensiune sufletească pentru orice 
patriot s-a mai petrecut un moment important pentru destinul nostru. 
Anume, într-o ședință de guvern, discutându-se despre aceeași 
iminentă ocupație sovietică, unul dintre miniștri s-a pronunțat 
îngrijorat că Țara va încăpea pe mâna comuniștilor, pe mâna unor 
alogeni evrei, maghiari, bulgari, țigani, care vor distruge Țara, îi vor 
asupri pe români, își vor bate joc de sufletul românesc!… Toată 
lumea a reacționat la unison cu pesimismul ministrului. Dacă nu mă 
înșeală din nou memoria, este vorba de ministrul Mircea 
Cancicov!… 

Intervenția lui Ion Antonescu a fost la înălțimea gradului său 
militar suprem, vorbindu-le cam așa celor de față: 

 
 
 

Comunicarea 2 
 

Ion Antonescu, previziuni în primăvara 
anului 1944 

 
Stimați colegi, 
Vă felicit pentru ceea ce faceți. La 

București, colegii dumneavoastră, istorici 
universitari și academici, nu s-ar încumeta să 
se întâlnească pentru a discuta câteva ore 
bune despre „mareșal”. Îi pomenesc cu 
oarecare silă pe acești așa ziși colegi, dar o 

fac de dragul dumneavoastră, al contrastului fericit în care vă 
poziționați. Ce ne-am face noi, la București, fără dumneavoastră, 
basarabenii?! Mă bucur să văd că se confirmă ceea ce am constatat 
în urmă cu un sfert de veac: inima românismului bate cel mai tare de 
cum treci Prutul spre Soare Răsare!… Suntem în plină epocă de 
afirmare a Școlii Basarabene, care a preluat stindardul inițiativei și 
responsabilității naționale!… Mă înclin în fața dumneavoastră: 
Patria recunoscătoare! 

Vă rețin câteva minute ca să vă dau o veste, o informație care 
completează în chip strălucitor portretul Mareșalului. A apărut un 
document, un text memorialistic, scris de un fost general al 
Mareșalului, destul de apropiat de acesta pentru ca în primăvara lui 
1944 Ion Antonescu să-i încredințeze o misiune secretă de mare 
importanță. În condițiile în care ocuparea României de către Armata 
Roșie devenise iminentă și inevitabilă, Ion Antonescu a apreciat că 
se impunea organizarea unei rezistențe armate în munți, după 
modelul luptei de partizani din URSS și din Jugoslavia. Ion 
Antonescu i-a convocat pe doi generali, pe povestitor și pe șeful 
acestuia, și le-a cerut să studieze cât mai grabnic maniera în care 
sârbii și rușii au dus lupta de gherilă împotriva ocupantului nazisist. 
A ordonat să se treacă la amenajarea în munți a unor depozite de 
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pe globalism și mondializare…  Și din nou suntem în situația de a ne 
întreba cum să facem pentru a româniza structurile de guvernare a 
Țării. Din patru președinți post-decembriști, singurul care nu și-a 
ascuns adevărata naționalitate este actualul președinte. Ceilalți trei 
care l-au precedat nu au putut dovedi că sunt români, s-au ferit să 
vorbească despre părinții lor, cât erau de români!… Căci nu prea 
erau! 

Într-un anumit fel, situația în care ne aflăm azi, în anul de 
dizgrație 2016, seamănă mult cu ce era în România anilor 1950. Cei 
care ne-au adus în situația de colonie sunt însă mult mai vigilenți 
acum! Nu se vor lăsa păcăliți ușor, așa cum i-a păcălit Dej și 
Ceaușescu. Au tras toate învățăturile din felul în care, fără acordul 
lor, dictatura proletariatului a fost înlocuită cu dictatura Românilor, o 
„dictatură de dezvoltare”, pe care, să recunoaștem, nu am știut s-o 
recunoaștem în esența ei. Avem ce ne reproșa pentru câteva 
generații!… 

Se pune întrebarea a cui colonie suntem azi? Nu este ușor de dat 
un răspuns, dacă observăm că privatizarea economiei românești, 
atunci când nu a însemnat distrugere, ci schimbare de proprietar, ne-a 
fericit cu „capitaliști” din ambele direcții: și din Est, și din Vest!… 
Răul de care avem parte ne vine cam din toate direcțiile! Deh, nu 
suntem noi, ca tot românul, imparțiali?! Le dăm ce avem mai bun 
celor din Vest, iar ce ne rămâne iau cei din Est!… Ca-n gluma de 
odinioara: noi le dăm grâul, iar ei ne iau în schimb porumbul… Așa 
merge colaborarea noastră când cu Estul, când cu Vestul! 

Niciun motiv de a spera mai mult de la unii sau alții! Ținta 
speranțelor noastre nu poate fi decât în sus dacă vom privi, la înaltul 
cerului de unde bunul Dumnezeu ne cercetează crucindu-se de 
isprăvile noastre. În termeni mai prozaici, străinul nu te crește, 
numai prin noi înșine putem răzbi la liman! N-ar fi prima oară! 

Doamne, ajută! 
Ion COJA, doctor în istorie, 

Universitatea de Stat Bucureşti 
NOTĂ: Din lipsa posibilității de a se 

deplasa la Chișinău, Domnul profesor Ion Coja 
a solicitat ca prelegerea sa, să fie sonorizată de 
către discipolul său, Domnul Alexei CREŢU 

„Nu vă fie teamă, le-a spus acesta! Într-adevăr, nu ne putem 
aștepta decât la ce este mai rău din partea comuniștilor, printre care 
abia poți număra o mână de români!… Dar nu uitați că acești 
comuniști sunt, cu toții, în netă minoritate, în jur de o mie. Țara nu 
poate fi condusă de un partid cu o mie de mebri! Partidul comunist 
va trebui să-și dechidă porțile și pentru români. Va dura ceva timp 
până când românii din PCR vor ajunge să fie net majoritari. Și nu 
mă îndoiesc că, odată cu creșterea numărului de români din Partidul 
Comunist, politica partidului se va modifica, va deveni tot mai mult o 
politică a interesului românesc!…” 

Previziunea înțeleaptă a lui Ion Antonescu s-a adeverit! Se 
cunoaște, dar nu îndeajuns de bine, lupta dusă de românii din PCR 
pentru românizarea partidului și a politicii sale. Istoria de după 23 
august 1944 a PCR este de neînțeles dacă nu introducem în ecuație 
această preocupare a comuniștilor români, de a fi – vorba lui 
Lucrețiu Pătrășcanu, mai întâi români, și abia apoi comuniști!… 

Deși dușmani de moarte, vorba aceasta i se potrivea la fel de bine 
și lui Gheorghe Gheorghiu Dej și apropiaților săi. După 1990, Ion 
Stoian, important membru al CEPEX, avea să-i relateze doctorului 
Dida Corneliu, care îl îngrijea în detenție, că în 1957, din inițiativa 
lui Gheorghiu Dej s-a constituit în mare secret un grup de comuniști 
însărcinați cu elaborarea unor măsuri și strategii de românizare a 
partidului comunist, de diminuare a puterii pe care o dețineau 
comuniștii alogeni, în primul rând evrei și maghiari! 

Prietenul meu Dida, fost deputat PSD, a cerut detalii, a întrebat 
cam ce fel de măsuri s-au preconizat în acest scop. Răspunsul lui Ion 
Stoian: la un moment dat s-a luat decizia ca persoanele care au rude 
în străinătate să nu mai ocupe funcții de conducere în partid și în 
stat. Or, majoritatea comuniștilor evrei, evrei fiind, aveau rude în 
străinătate. Interesant a fost cazul lui Leonte Răutu, cominternist de 
frunte. Nu avea rude în străinătate. Au intervenit băieții cu ochi 
albaștri și l-au convins pe un nepot, pe Valeriu Oișteanu, să se ceară 
afară… Abia așa a putut fi trecut pe linie moartă maleficul Leonte 
Răutu… 

Ce rost au aceste detalii? După cum se știe, în decembrie 1989 au 
revenit la guvernarea României kominterniștii sau urmași ai acestora. 
Kominterniștii de azi nu mai jură pe internaționalismul proletar, ci 
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3. Aşa cum au subliniat istoricii I. Scurtu şi C. Hlihor, 
conducerea antonesciană „a dorit să experimenteze un nou model de 
organizare şi administrare a teritoriului, opus celui creat de regimul 
de autoritate al regelui Carol al II-lea, bazat pe un puternic 
centralism. Modelul urma să fie introdus ulterior în tot cuprinsul 
ţării. Aceste provincii (Basarabia şi Bucovina) trebuiau să devină 
„un câmp de experienţă, un şantier de lucru şi muncă pentru a 
dovedi ceea ce în decursul vremurilor s-ar fi putut realiza şi nu s-a 
realizat”. Se urmărea, de fapt, „desfacerea vechiului centralism în 
unităţi administrative de sine stătătoare” cu viaţă proprie, în care 
rolul de bază să-l aibă comuna, cu buget de venituri şi cheltuieli”[4]. 
Aşadar, deja în toiul luptelor pentru Basarabia a fost proiectat un 
program de activitate a administraţiei româneşti, ce urma să revină 
în provincie. Pe parcurs, au fost formulate alte sarcini, determinate de 
situaţia concretă din teritorii, ele fiind reeşalonate, concretizate. 

4. La 7 iulie 1941 Ion Antonescu s-a adresat către basarabeni cu 
o Proclamaţie în care menţiona că datorită vitejiei ostaşilor români a 
spulberat cotropirea sălbatică a celor ce i-au ţinut în robie şi au 
răspândit pe pământul nostru moartea şi focul. Generalul Ion 
Antonescu a luat decizia ca el însuşi să se ocupe direct de 
conducerea Basarabiei şi Bucovinei. „Voi conduce eu însumi 
organizarea Basarabiei şi Bucovinei şi voi reface toate aşezările”, a 
subliniat Conducătorul Statului Român[5]. Ion Antonescu a 
îndemnat basarabenii ca prin disciplină, prin ordine, prin muncă să 
păşească în marşul învierii naţionale. 

5. Pe data de 9 iulie 1941 Vice-preşedintele Consiliului de 
Miniştri Mihai A. Antonescu a făcut presei unele declaraţii parte din 
care s-au referit şi la Basarabia. Astfel, el a repetat necesitatea 
păstrării unei izolări totale a celor două provincii româneşti eliberate 
de Regat. Regimul în care se afla Bucovina, dar mai ales Basarabia, a 
fost calificat de Mihai Antonescu ca „regim de ocupatio bellica, 
adică de ocupaţie militară”. Până la sfârşitul ostilităţilor, adică până 
la terminarea războiului cu URSS, când va interveni, aşa cum 
considera prof. M. Antonescu, „un decret de anexiune”, până atunci 
autorităţile militare şi regimul de ocupaţie militară sunt singura 
situaţie legală a acestor teritorii”[6]. Declaraţia prof. Mihai 
Antonescu a stârnit proteste vehemente din partea oamenilor politici 

 
 

Comunicarea 3 
 
Ion Antonescu şi statutul Basarabiei 

(1941-1944) 
(teze) 

 
Anatol PETRENCU, prof. univ., dr. 

hab. Universitatea de Stat din R. Moldova 
1. În luna mai 1941 emigranţii 

basarabeni, stabiliţi în România, au discutat 
şi au lansat ideii referitoare la viitorul 
provinciei. Propunerile liderilor basarabeni 

au ajuns la Conducătorul Statului Român Ion Antonescu. În 
răspunsul dat, Ion Antonescu sublinia: „Vom reflecta asupra planului 
pe care-l propuneţi pentru organizarea Basarabiei şi în părţile sale 
bune şi realizabile ni-l vom însuşi”[1]. El a dat o apreciere înaltă 
Subsecretariatul Românizării, Colonizării şi Inventarului ca fiind 
foarte bun şi a dat dispoziţie marilor ziare să publice „şi plângerea d-
lui Petre Cazacu şi răspunsul dat” de Subsecretariatul respectiv. 

2. In toiul luptelor pentru eliberarea Basarabiei de bolşevism, la 
3 iulie 1941, Vice-preşedintele Consiliului de Miniştri, profesorul 
Mihai A. Antonescu a expus în cadrul unei conferinţe, ţinute în 
incinta Ministerului de Interne, proiectul organizării celor două 
provincii româneşti – Basarabia şi Bucovina – expresie a 
„suveranităţii Statului Român în aceste teritorii”[2]. În fata 
administraţiei ce urma să sosească în Basarabia a fost pusă sarcina 
organizării producţiei, valorificării recoltei, aprovizionării populaţiei 
cu produse alimentare, combustibil etc. „Printre primele acte 
administrative pe care le va întreprinde Guvernul, a subliniat 
profesorul Mihai Antonescu va fi stabilirea unui inventar general al 
bunurilor, a unui recensământ al populaţiei şi al proprietăţii[3]. 
Programul guvernamental prevedea o nouă organizare administrativă 
a Basarabiei printre care şi crearea unui nou judeţ în sudul 
Basarabiei, deoarece judeţele Ismail şi Cetatea Albă aveau întinderi 
teritoriale prea mari pentru o administrare eficace. 
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document fundamental, teritoriile Basarabiei şi Bucovinei constituiau 
două provincii, fiecare din ele având administraţie proprie, cu 
reşedinţe respective la Chişinău şi Cernăuţi. Administrațiile erau 
puse în subordinea directă a Conducătorului Statului (art. 1). 
Provinciile au fost declarate persoane juridice, având buget propriu 
(art. 2). Articolul 3 stabilea componenţa administraţiei: a) 
Guvernatorul Provinciei – administrator general şi Împuternicitul 
Conducătorului Statului în Basarabia (şi, respectiv – Bucovina); b) 
Directoratele cu serviciile administrative respective; c) Consiliul 
Provincial de coordonare şi îndrumare generală a activităţii 
administrative[9]. Decretul-lege nr. 790 a constituit o adevărată Lege 
fundamentală pentru Basarabia anilor 1941-1944. 

 
 
[1] Arhivele Statului, Bucureşti, fond Președinția Consiliului de 

Miniştri (PCM), dosar 469/1941, f. 7. 
[2] Ioan Scurtu, Constantin Hlihor. Complot împotriva României. 

1939-1947. Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa în 
vâltoarea celui de-al Doilea Război Mondial, Bucureşti, Editura 
Academiei de Înalte Studii Militare, 1994, p. 72. 

[3] Mihai A. Antonescu. Pentru Basarabia şi Bucovina. 
Îndrumări dare administraţiei dezrobitoare, Bucureşti, 1941, p. 16. 

[4] Ioan Scurtu, Constantin Hlihor. Op. cit., p. 73. 
[5] Arhiva Naţională a Republicii Moldova (ANRM), fond 680, 

inv. I, dosar 4232, f. 45. 
[6] Arhivele Statului, Bucureşti, fond PCM, dosar 119/1941, f. 

41-42. 
[7] Ibidem. 
[8] Basarabia. Un an de muncă românească, Chişinău, 1942, p. 

52. 
[9] ANRM, fond 706, inv. I, dosar  38, f. 169. 
 

 

 

 

şi specialiştilor din domeniul jurisprudenţei. În rezultat, mai târziu, 
M. Antonescu îşi va revedea poziţia (va renunţa la decretul de 
„anexiune”). 

6. Păstrarea regimului de ocupaţie militară era necesară pentru 
următoarele trei sarcini puse în faţa administraţiei româneşti: „1. 
pentru a şterge în aceste teritorii toate urmele bolşevismului şi a 
dezrădăcina uneltele comuniste aşezate într-un an de cotropire; 2. 
pentru a înlocui sănătos instituţiile aduse de regimul sovietic, prin 
vechile aşezări credincioase civilizaţiei şi nevoilor noastre veşnice; 
3. pentru a putea reorganiza aceste provincii pe baze noi, considerând 
drepturile autohtonilor şi asigurând Basarabiei şi Bucovinei un nou 
destin în cadrul Statului Naţional”[7]. Regimul militar a primit 
însărcinarea să instaureze o ordine publică puternică şi sănătoasă 
(„prima noastră preocupare”); să organizeze adunarea recoltei; să 
retragă din circulaţie rublele ruseşti şi să refacă circuitul economic 
al acestor teritorii. Pe baza rezultatelor obţinute în urma 
recensământului administrativ, guvernul de la Bucureşti intenţiona 
să revizuiască complet proprietatea în Basarabia şi Bucovina. Foştii 
proprietari urmau să-şi redobândească bunurile pierdute în vara 
anului 1940. Bunurile rămase fără stăpân urmau a fi împărţite 
ostaşilor români care au luptat în război şi familiilor lor, urmărindu-
se, astfel scopul consolidării elementului românesc în aceste 
provincii. Se preconiza o reformă agrară ce trebuia să urmărească 
trei scopuri: naţional, economic şi social în acelaşi timp. Pământurile 
retrocedate foştilor proprietari basarabeni, precum şi cele împărţite 
noilor proprietari, veniţi din Regat, erau considerate daruri ale 
Statului. 

7. La 23 iulie 1941 Conducătorul Statului Ion Antonescu l-a 
numit pe generalul Constantin Voiculescu în funcţia de Împuternicit 
al Generalului Antonescu pentru administrarea Basarabiei”[8]. 
Conducătorul Statului Ion Antonescu a interzis oricăror structuri de 
stat de la Bucureşti să se amestece în conducerea şi administrarea 
provinciilor. Personalul administrativ, economic, financiar etc., 
trimis în Provincii, depindea doar de Împuterniciţii Generalului Ion 
Antonescu. 

8. La 3 septembrie 1941 a fost emis Decretul-lege nr. 790 
„Pentru organizarea Basarabiei şi Bucovinei”. Conform acestui 
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Antonescu a fost învestit cu puteri depline, iar la 8 septembrie 1940, 
prin Decretul nr. 3 072 se crea o nouă instituţie, acea de Conducător 
al Statului, învestit cu puteri discreţionare, concentrând atât 
atributele puterii legislative, cât şi cele ale puterii executive. 

În vara anului 1941, după declanşarea Războiului din Est la 22 
iunie, chiar în toiul luptelor decisive ale Armatei Române şi ale 
aliaţilor ei împotriva bolşevismului, s-a iniţiat restabilirea 
administraţiei româneşti în Basarabia şi Nordul Bucovinei. La 7 iulie 
1941, Ion Antonescu s-a adresat basarabenilor cu o Proclamaţie în 
care menţiona că datorită vitejiei ostaşilor români a fost spulberată 
cotropirea sălbatică a celor ce i-au ţinut în robie şi au răspândit pe 
pământul românesc moartea şi focul[2]. 

În numeroase lucrări de specialitate de până la 1989, Ion 
Antonescu a fost prezentat ca un necruţător dictator, responsabil de 
moartea a sute şi mii de oameni, în special evrei. Ceea ce, însă, nici 
pe departe nu corespunde adevărului istoric. Esenţa respectivei 
probleme a fost atestată, de exemplu, de dr. Wilhelm 
Filderman într-un testament legalizat la New York în 1956, din care 
reţinem: 

„A fost mult acuzat regimul Mareşalului Ion Antonescu ca fiind 
înfeudat nazismului şi Mareşalul însuşi a fost executat de agenţii 
Moscovei ca fascist. Adevărul este că Mareşalul Antonescu este cel 
care a pus capăt mişcării fasciste în România, oprind activităţile 
teroriste ale Gărzii de Fier din 1941 şi suprimând toate activităţile 
politice ale acestei organizaţii. Eu însumi, răspunzând unei întrebări 
a lui Antonescu la procesul său – montat de comunişti – am 
confirmat că teroarea fascistă de stradă a fost oprită în România la 
21 ianuarie 1941, zi în care Mareşalul a luat măsuri draconice pentru 
a face să înceteze anarhia fascistă provocată de această organizaţie 
şi restabilirea ordinii în ţară. În timpul perioadei de dominaţie 
hitleristă în Europa, eu am fost în contact permanent cu Mareşalul 
Ion Antonescu care a făcut foarte mult bine pentru îndulcirea soartei 
evreilor expuşi persecuţiilor rasiale naziste… Eu am fost martorul 
unor scene emoţionante de solidaritate şi de ajutor între români şi 
evrei în momente de grele încercări din timpurile imperiului nazist 
din Europa. Mareşalul Antonescu a rezistat cu succes presiunilor 
naziste care cereau măsuri dure contra evreilor… El este cel care mi-

Comunicarea 4 
 
Mareşalul Antonescu în documentele 

de arhivă de la Chişinău 
  
În Cartea de Aur a Neamului Românesc, 

alături de marii noştri voievozi şi ca urmaş 
demn al acestora, cu litere de foc şi sânge, 
stă scris numele eroului martir ION 
ANTONESCU, marele nedreptăţit al 
istoriei noastre, care, prin jertfa lui 
supremă, a încercat şi a reuşit în mare parte, 
să înalţe poporul şi patria română la rangul 

de cinste şi demnitate care i se cuvin. 
  
Viaţa popoarelor este o veşnică şi încordată luptă; o luptă 

pentru drepturi şi pentru dreptate, o luptă pentru afirmare şi 
pentru înălţare – Aceste cuvinte ale Mareşalului Ion Antonescu, 
desprinse dintr-o cuvântare rostită la Radio Bucureşti în data de 5 
noiembrie 1941, se raportează cel mai bine la situaţia României în 
epoca Războiului Mondial din 1939-1945[1]. 

În iunie-iulie 1940 România se găsea în situaţia unei ţări greu 
încercate de loviturile nedrepte ale istoriei. După doar 22 de ani de la 
Unirea cea Mare, porţiuni importante din trupul sfânt al patriei s-au 
pomenit din nou sub ocupaţie străină. La sfârşitul lunii iunie 1940, 
Basarabia şi Nordul Bucovinei, sub ameninţarea recurgerii la forţa 
armată din partea URSS, au fost cedate în urma notelor ultimative 
ale Kermlinului. Imediat după aceea, prin Dictatul de la Viena din 30 
august 1940, partea din nord-vest a României a fost cedată Ungariei 
horthyste, iar,  la 6 septembrie 1940, a urmat Cadrilaterul, cu cele 
două judeţe din sudul Dobrogei, Durostorom şi Caliacra, ocupate de 
Bulgaria. 

În aceste condiţii, regele Carol II îl aduce la conducerea ţării pe 
 Ion Antonescu, singurul om capabil să-şi asume enorma răspundere 
de a opri ţara în alunecarea ei pe panta haosului şi de a pune ordine 
la hotare şi în interior. Ion Antonescu nu dorea puterea de stat, nu 
tindea spre funcţii şi privilegii. Prin Decretul nr. 3 052, generalul Ion 
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„Ministerul Lucrărilor Publice raportează că Direcţia C. F. R. i-a 
făcut cunoscut că, printre mărfurile ce s-au transportat de la Odessa 
în ultimul timp, au sosit la diferite gări din Bucureşti şi pe adresa a 
diferiţi particulari, monumente de piatră din cimitirul israilit din 
Odessa şi vândute; de către Municipiul Odessa s-a dispus ca 
predarea acestor monumente să fie oprită şi ele să fie depozitate în 
magaziile C. F. R. 

Rezoluţia Mareşalului: Este o profanare. Un act odios şi 
necugetat, care poate avea consecinţe pentru întregul Neam. Ne-am 
dus în Transnistria să facem o operă de oameni civilizaţi, nu de 
devastare. Să fie totul retrimis la Odessa, în contul ticăloşilor care au 
pus la cale această odioasă faptă. Vor plăti imediat toate cheltuielile 
care s-au făcut şi se vor mai face. Execuţie Ministerul Lucrărilor 
Publice. Dacă nu vor plăti, să fie imediat trimişi în lagăr un an şi să 
li se confişte partea corespunzătoare din avere. 

Aspre observaţii prin Guvernator, acelora din Administraţia 
Transnistriei cu concursul cărora s-a putut comite această 
infamie. G-ralul Potopeanu să împiedice pe viitor asemenea acte şi 
să repare ceea ce eventual s-a comis. Va discuta cu mine”[5]. 

Comentariile sunt, netăgăduit, de prisos. Totuşi, cititorul, în 
temeiul acestei  rezoluţii, a observat fraza: „dacă nu vor plăti, să fie 
imediat trimişi în lagăr”, ceea ce constituia o dovadă că, indiferent 
de naţionalitate, persoana care săvârşise vreo infracţiune era trimisă 
în lagăr; fie român, ucrainean, evreu sau ţigan. Era pedepsit 
infractorul. Fără îndoială că au existat şi excepţii… Dar care trebuia 
să fie – ne întrebăm – atitudinea autorităţilor legale româneşti din 
Basarabia faţă de cele trei persoane prinse noaptea în Chişinău pe 
când lipeau foi volante cu caracter prosovietic şi antiromânesc? 
Pentru o asemenea faptă, în URSS, în cursul războiului, persoanele 
vinovate, chiar dacă se recrutau dintre minoritari, erau puse 
necondiţionat la zid şi împuşcate fără anchetă şi judecată. Pe când, 
în România, acestea au fost anchetate, judecate şi în consecinţă 
trimise în lagăre de muncă. Sau poate trebuia – după cum recomandă 
unii pseudo-istorici – să fie lăsate să continue agitaţia comunistă în 
centrul oraşului Chişinău, deoarece legile ţării nu se răsfrângeau 
asupra minorităţilor naţionale?! Acelaşi lucru s-ar putea spune şi 
despre speculanţii care, artificial, umflau preţurile la produsele 

a dat paşapoarte în alb pentru salvarea de teroarea nazistă a evreilor 
din Ungaria a căror viaţă era în pericol! Datorită politicii sale, 
averile evreilor au fost puse sub un regim de administraţie tranzitorie 
care, făcându-le să pară pierdute, le-a asigurat conservarea în scopul 
restituirii lor la momentul oportun. Am menţionat aceste lucruri 
pentru a sublinia faptul că poporul român, chiar când a avut într-o 
măsură limitată controlul ţării, a demonstrat sentimente umanitare 
şi de moderaţie politică”[3]. 

Prin anii 1944-1946 şi în cursul procesului comunizării 
României, atitudinea lui Wilhelm Filderman şi refuzul său de a 
urmări linia P.C.R. l-au transformat rapid într-o ţintă a autorităţilor 
comuniste. Sub acest aspect, el avea să scrie în 1956: „Ataşamentul 
meu pentru ideile democratice şi refuzul meu de a face jocul 
comuniştilor a deranjat profund autorităţile de ocupaţie şi urma să 
fiu, asemeni altor personalităţi ale vieţii publice româneşti, victima 
metodelor totalitare de lichidare. Am decis atunci să părăsesc 
clandestin ţara”. 

 
Un alt argument, la cele menţionate, ni-l oferă dosarul care a 

aparţinut Preşedenţiei Consiliului de Miniştri al României 
C.B.B.T./Biroul Militar, intitulat Evidenţa lucrărilor cu rezoluţiile 
dlui Mareşal. Limitele cronologice ale dosarului sunt: 30 martie 1942 
– 1 ianuarie 1944 şi acesta se păstrează la Arhiva Naţională a 
Republicii Moldova (fond 706/Administrarea Basarabiei, Bucovinei 
şi Transnistriei), fiind împărţit în trei părţi: problema, rezoluţia 
Mareşalului şi destinaţia materialului[4]. Oferim, în continuare, un 
singur exemplu din dosarul nominalizat, spre a pune în evidenţă, în 
contextul celor expuse, rezoluţia Mareşalului Ion Antonescu: 
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Kvitko Mihail Iosifovici, cunoscător al limbilor rusă, ivrit, franceză, 
germană, română; Bruhis Ştrul Pincusovici, născut în anul 1904, 
ultimul loc de muncă – director adjunct responsabil pentru secţia 
politică al FZO din oraşul  Chişinău, tot cu documente false sub 
pseudonimul Kurnosov Efim Stepanovici, cunoscător al limbilor 
rusă, ivrit, română, germană; Grinberg Ester Srulievna, născută în 
anul 1914, cu ultimul loc de muncă la redacţia gazetei „Moldova 
Socialistă”, care ştia limbile rusă, ivrit, franceză, română, cu 
documente false, cu pseudonimul Dobrovolscaia Natalia Ivanovna şi, 
în sfârşit, Grinman Isaac Iosifovici, cu ultimul loc de muncă în 
redacţia gazetei „Moldova Socialistă” din Chişinău, cunoscător al 
limbilor rusă, evreiască, germană, franceză, cu documente false, 
beneficiar al pseudonimului Vlasov Zaharii Vasilievici[6]. 

Fără îndoială, putem intui că paraşutiştii fuseseră aduşi din 
URSS, iar ultimele lor locuri de muncă dispuse în 1940-1941 în 
R.S.S. Moldovenească. Acest lucru înseamnă că în 1941, după ce 
Ion Antonescu a ordonat trecerea Prutului, numiţii funcţionari 
poligloţi „s-au retras” în URSS, unde, după o sumară pregătire, au 
fost „lansaţi” în Basarabia pentru a îndeplini misiuni speciale  
teroriste împotriva Statului Român, angajat, pe Frontul de Est, într-
un război naţional, de la un capăt la altul (1941-1944). 

În asemenea condiţii, care putea fi atitudinea autorităţilor române 
faţă de spionii Moscovei? Credem că, în cazul dat, nu mai conta 
naţionalitatea infractorilor. Mai mult decât sigur că, şi în cazul dat, 
Conducătorul Statului a întreprins măsurile cuvenite, astfel că grupa 
de spionaj menţionată în parte a dispărut fără urmă chiar la 
marginea pădurii din apropierea satului Bravicea, raionul Orhei (doi 
dintre terorişti fiind prinşi de premilitarii din localitate şi transmişi 
organelor justiţiei)[7], unde a fost aruncată în noaptea de 24/25 
septembrie 1941 dintr-un avion sovietic venit din localitatea 
Pokrovsk, regiunea Dnepropetrovsk, fapt confirmat, de altfel, prin 
scrisoarea secretă a secretarului C.C. al PC(b) din Moldova, N. 
Salogor, din 27 iunie 1946, adresată ministrului în exerciţiu al KGB 
al R.S.S.M., Mordoveţ[8]. 

Am prezentat un exemplu, din miile de cazuri atestate în 
documentele aflate în fondurile arhivistice ale principalelor arhive 
din Republica Moldova, care confirmă complicitatea multor 

alimentare ori le ascundeau, şoptindu-le… prieteneşte 
cumpărătorilor cum că: „cu ruşii era mai bine, nu”? 

Dar care trebuia să fie atitudinea autorităţilor legale româneşti în 
Basarabia şi Transnistria faţă de haitele de ţigani, care în prezent 
sunt numiţi romi, care spărgeau casele văduvelor şi familiilor în care 
bărbaţii erau plecaţi pe front şi furau tot: de la ou până la bou? Să fi 
fost lăsaţi componenţii haitelor să-şi facă meseria de „minoritari” ori 
să fie arestaţi, judecaţi şi trimişi în lagăre la muncă? 

Era război. Şi încă era cel mai sângeros război pe care l-a 
cunoscut omenirea. Iar războiul îşi avea legile lui. Este binecunoscut 
faptul: comunismul avea naţionalitate, iar în iunie 1940, când 
Chişinăul şi celelalte localităţi din Basarabia au fost ocupate de 
Armata Roşie, majoritatea minoritarilor a primit trupele inamice cu 
nespusă bucurie şi entuziasm. După 22 iunie 1941, deci după 
răsturnarea situaţiei şi revenirea României în graniţele ei fireşti până 
la Nistru, atitudinea populaţiei minoritare a devenit ostilă faţă de 
trupele şi autorităţile eliberatoare, iar, în multe cazuri, minoritarii au 
fost lăsaţi de sovietici cu „misiuni speciale” de spionaj şi pentru tot 
felul de provocări. Ceea ce desprindem dintr-un document depozitat 
în fondul Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova, 
document intitulat Lista Centrului de partid, aruncat pe teritoriul 
Moldovei, din care aflăm că, din nouă persoane trimise între Prut şi 
Nistru de către autorităţile sovietice, şase erau evrei, cu toţii membri 
ai P.C.R. şi, în rest, câte un rus, un ucrainean şi un „moldovean”, 
acesta din urmă pe nume Maslov Iacov Mitrofanovici, care până la 
război îndeplinise funcţia de secretar al CR Slobozia al ULCTM. Cât 
despre cei dintâi şase comunişti terorişti: aceştia erau Scvorţov 
Mihail Iacovlevici, născut în 1908, cu ultimul loc de muncă – şef al 
Direcţiei cadre a Narcomatului de finanţe a RSSM, cunoscător al 
limbilor rusă, română, franceză, germană, ivrit, „aruncat” cu 
documente false, sub pseudonimul Stropşa Semion Iacovlevici; 
Morghenştein Izrail Marcovici, născut în anul 1903, ultimul loc de 
muncă – funcţia de preşedinte al executivului orăşenesc Soroca, 
cunoscător al limbilor rusă, ucraineană, română şi ivrit, trimis tot cu 
documente false, sub  pseudonimul Mariuţan Dmitrii Antonovici; 
Boguslavschii Iacov Tovievici, născut în 1907, fost funcţionar la 
fabrica de piele din Chişinău, cu documente false sub  pseudonimul 
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copiii, pentru ca aceştia să fie curaţi, hrăniţi, sănătoşi şi toţi ca unul 
să frecventeze şcoala; lupta împotriva şperţarilor, a criminalităţii şi a 
tâlhăriilor; grija faţă de pământ şi plantaţii; deosebita atenţie şi rolul 
important al Bisericii ortodoxe în educaţia spirituală a societăţii 
româneşti; combaterea sectelor religioase; necesitatea trecerii 
industriei şi comerţului în mâinile românilor etc. Este inutil să 
menționez, că respectivele documente sunt o comoară 
informațională pentru cercetători, istorici, juriști, politologi și în 
general pentru toți cei interesați de istoria națională. 

Nu voi enumăra toate fondurile arhivistice, despre care am vorbit 
mai sus, dar cele mai mari și importante consider necesar să le 
prezint. Printre acestea: 

1. Cabinetul de administrare a Basarabiei, Bucovinei și 
Transnistriei (numai inventarul 1 are 1434 de dosare …etc) 

2. Corpul II al Armatei Române (1941-1943) 
3. Curtea Marțială a Comandamentului Basarabiei (1919- 1943) 
4.Divizia a IX-a Infanterie a Armatei Române (1940- 1943) 
5. Grupele poliției 57 și 74 a Corpului 4 al Armatei Române. 
6. Tribunalul Militar al Corpului III al Armatei Române. 
7. Curtea Marțială a Corpului III Armată. 
8. Inspectoratul Regional de Poliție a Basarabiei (1918- 1944) 
9. Secția financiară a județului Lăpușna (1919- 1944) 
10. Statul Major al Armatei Române (1941- 1943) 
11. Administrația Ținutului Nistrean 
12. Prefectura județului Lăpușna 
13.       Prefectura tuturor județelor 
14. Palata agricolă a județului Lăpușna (..si a celorlalte județe) 
15. Comisariatele de Poliție a tuturor județelor și orașelor 
16. Inspectoratul Ținutului Basarabiei a jandarmeriei 
Am vorbit despre fondurile arhivistice depozitate la Arhiva 

Națională a RM, deși documente, care cuprind perioada 1941-1944 
au mai intrat și în  posesia arhivei Ministerului de Interne, arhiva 
Serviciului de Informații și Securitate și AOSPRM. Tot acest arsenal 
informațional prezintă un interes deosebit pentru cercetători și 
oameni de știință, care și-au propus să studieze aceste subiecte. 

Înainte de-a fi fost executat, Ion Antonescu s-a adresat soţiei sale 
cu o scrisoare în care, printre altele, releva[9]: 

reprezentanţi ai comunității minoritare evreiești din Basarabia la 
„lupta în ilegalitate” desfăşurată împotriva Statului Român. Pentru 
astfel de motive, şi nu numai, cei arestaţi erau trimişi în lagărele de 
muncă, care nu trebuie confundate cu lagărele de concentrare naziste 
din Germania, Polonia etc. Dar, desigur, cititorul este invitat să 
consulte acest volum, deducând singur concluziile de rigoare! 

Despre viaţa şi activitatea Mareşalului s-au publicat numeroase 
studii,  monografii, volume de amintiri, albume şi culegeri de 
documente. Un merit deosebit în cercetarea şi restabilirea adevărului 
despre România în cel de-al doilea război mondial, despre rolul 
important a lui Ion Antonescu în viaţa social-politică şi culturală a 
Ţării, în alungarea bolşevismului din teritoriile ocupate de URSS şi 
reîntregirea Patriei, revine regretatului istoric Gh. Buzatu. Cărţile 
domniei sale reprezintă o contribuţie semnificativă pentru ştiinţa 
istorică şi pentru apropierea momentului în Mareşalul va fi fost 
reabilitat deplin, când, de pe numele lui, va fi ştearsă pecetea de 
„fascist” şi „antisemit”, aplicată de bolşevicii lui Stalin şi, ulterior, 
actualii propovăduitori kominternişti. 

În fond, majoritatea fondurilor arhivistice aflate în arhivele din 
Republica Moldova, care cuprind grila cronologică 1941-1944 nu 
sunt altceva decât dosare de arhive românești confiscate de 
autoritățile sovietice de ocupație și luate la evidența arhivistică de 
către funcționarii arhivelor din RSS Moldovenească, o făcătură 
sovietică pe teritoriul fostei Basarabii. Mai mult decât atât, tot aici 
sunt depozitate și documentele ce țin de Bucovina de Nord, din 
aceiași perioadă. Numărul acestor fonduri și dosare este destul de 
vast, deși s-ar părea că documente de arhivă pentru o perioadă de 4 
ani, ar trebui să fie mult mai mic. E cazul de menționat, că un număr 
mare de documente de arhivă românești au fost distruse de 
funcționarii sovietici, deoarece in primii 5 ani după război, sovieticii 
nu aveau hârtie pe ce scrie, și din acest motiv, un număr foarte mare 
de documente sovietice, au fost scrise pe reversul documentelor de 
arhivă românești. 

În ansamblu, materialele se referă la diferite aspecte ale vieţii 
publice şi militare. Printe acestea: lupta autorităţilor împotriva 
ideologiei comuniste şi a pornografiei, răspândită cu atâta zel prin 
oraşele şi târgurile Basarabiei şi Transnistriei; deciziile privind 
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pierderi s-au înregistrat în 1942 (în zona Stalingrad) și 1944 (în 
Moldova și sudul Basarabiei). 

În perioada 23 august 1944 – 12 mai 1945 au fost pierduți 169 
822 (5 078 ofițeri, 4 984 subofițeri, 159 070 trupă), din care 21 035 
morți (859 ofițeri, 776 subofițeri, 19 400 trupă), 90 344 răniți și 
bolnavi (3 289 ofițeri, 3 084 subofițeri, 83 971 trupă) și 58 443 
dispăruți (930 ofițeri, 1 124 subofițeri, 56 389 trupă). 42 700 de 
militari (21% din efective) au fost pierduți în Ungaria, 66 495 în 
Cehoslovacia (26%), iar restul (53%) pe teritoriul național. Pe 
principalele bătălii situația se prezintă astfel: bătălia defensivă din 
podișul transilvan – 14 660 militari, morți, răniți și dispăruți 
(12,55% din efectivele angajate în lupte), bătălia defensivă din 
Crișana și Banat – 4 483 (8%), bătălia pentru forțarea Mureșului și 
eliberarea Clujului – 20 768 (22%), bătălia pentru eliberarea orașelor 
Oradea și Salonta – 1 154 (7%), bătălia Debreținului – 1 161 (7,7%), 
bătălia Szolnokului – 7 002 (16,48%), bătălia pentru forțarea Tisei – 
11 462 (8%), bătălia din Munții Bükk – 5 272 (25,6%), bătălia 
pentru Hernád – 5 551 (6,7%), bătăliile „Sena-Turna” – 5 377 
(6,7%), „Roznava” – 5 202 (6,9%), „Zvolen” – 28 023 (17%), 
„Banská Bystrica și Kremnica” – 4 875 (7%), bătălia pentru forțarea 
Hronului și cucerirea Munților Nitra – 1 293 (3%), bătălia pentru 
cucerirea Munților Fatra Mică și Carpații Albi – 9 740 (7,6%), 
bătălia din Moravia – 4 157 (3,3%). 
În ansamblul războiului cele mai mari pierderi au fost înregistrate de 
infanterie, urmată de artilerie, cavalerie și geniu. În primul an de 
război, la categorii de militari au fost pierduți (morți, răniți sau 
dispăruți) 25% din ofițerii aflați pe front, 41% din subofițeri și 23% 
din trupă. În aceeași perioadă de timp, la nivelul gradelor militare 
situația s-a prezentat astfel: generali – 2 (0,04% din totalul 
pierderilor în ofițeri), colonei – 25 (0,46%), locotenenți-colonei – 61 
(1,10%), maiori – 184 (3,30%), căpitani – 841 (15,60%), locotenenți 
– 1 057 (19%), sublocotenenți – 3 195 (59%), ofițeri necombatanți – 
80 (1,46%), ofițeri asimilați – 2 (0,04%); plutonieri adjutanți – 6 
(0,25% din pierderile subofițerilor), plutonieri majori – 98 (4,35%), 
plutonieri – 1 254 (54%), sergenți majori – 870 (37%), subofițeri 
necombatanți – 71 (3%), subofițeri asimilați – 32 (1,4%); trupă 21 

„Nimeni în această ţară nu a servit poporul de jos cu atâta 
dragoste, pasiune, dezinteres cum am servit eu. I-am dat totul, de la 
muncă până la banul nostru; de la suflet până la viaţa noastră, fără 
a-i cere nimic. Nu-i cerem nici azi. 

Judecata lui pătimaşă de azi nu ne înjoseşte şi nu ne atinge. 
Judecata lui de mâine va fi dreaptă şi ne va înălţa. Sunt pregătit să 
mor, după cum am fost pregătit să sufăr. După cum şi viaţa mea, 
toată viaţa mea, mai ales în cei patru ani de guvernare, a fost un 
calvar; a ta, de asemenea, a fost înălţătoare! Împrejurările şi 
oamenii nu ne-au îngăduit să facem binele pe care împreună am 
dorit cu atâta pasiune să-l facem ţării noastre! Suprema voinţă a 
decis altfel. Am fost un învins, au fost şi alţii… mulţi alţii. După 
dreapta judecată, istoria i-a pus la locul lor. Ne va pune şi pe noi”! 

Timpul acela, poate, că a şi sosit?! Să-l punem, deci, pe Mareşal 
în rândul celor mai valoroşi Bărbaţi ai Neamului Românesc! Acolo 
unde-i este locul ! 

*                 *                     * 
NOTĂ: După cifrele prezentate de delegația română la 

Conferința de pace de la Paris din 1946, în timpul celui de-al doilea 
război mondial, armata română a pierdut 794 562 militari (22 592 
ofițeri, 17 460 subofițeri, 754 510 trupă), din care 92 620 morţi (3 
972 ofițeri, 2 599 subofițeri, 86 049 trupă), 333 966 răniţi și bolnavi 
(11 688 ofițeri, 8 067 subofițeri, 314 281 trupă) şi 367 976 dispăruţi 
(6 972 ofițeri, 6 794 subofițeri, 354 210 trupă). 
În perioada 22 iunie 1941 – 23 august 1944 au fost pierduți 624 740 
militari (17 514 ofițeri, 12 746 subofițeri, 594 750 trupă), dintre care 
71 585 morți (3 113 ofițeri, 1 823 subofițeri, 66 649 trupă), 243 622 
răniți și bolnavi (8 359 ofițeri, 4 983 subofițeri, 230 280 trupă) și 
309 533 dispăruți (6 942 ofițeri, 5 670 subofițeri, 297 821 trupă). Pe 
bătălii, unele statistici oferă următoarele pierderi față de efectivele 
angajate în luptă: în Basarabia și nordul Bucovinei 31 638 militari 
morți, răniți sau bolnavi și dispăruți, adică 8% din efectivele 
angajate, la Odessa – 87 218 (21%), pe Nipru – 6 420 (4%), la nord 
de Marea Azov – 7 254 (10%), în Crimeea – 18 900 (24%), la sud de 
Harkov – 14 000 (22%), în Cotul Donului – 132 358 (53%), în Stepa 
Kalmucă – 51 940 (50%), în Caucaz – 14 540 (17%). Cele mai mari 
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Comunicarea 5 
 

REGLEMENTĂRILE ÎN 
DOMENIUL SANITAR 
DIN BASARABIA SUB 

ADMINISTRAȚIA 
ANTONESCU 

 
Natalia GRĂDINARU, 

doctor în istorie, Academia 
de Ştiinţe a R. Moldova 

„O nație nu poate să prospere dacă nu este sănătoasă și bine 
hrănită”. Acesta era crezul Mareșalului Ion Antonescu, exprimat în 
Declarația făcută la Bălți în ziua de 11 aprilie 1942 în urma 
inspecțiunilor făcute în Basarabia în zilele de 7-11 aprilie (1, p. 231). 
Acest corolar enunțat de General, relevă esența politicii promovate 
în Basarabia și ne impune o cercetare mai aprofundată a rolului pe 
care l-a avut în redresarea sistemului sanitar din regiune. 

Demersului înaintat va contribui la revizuirea unor evenimente și 
fapte puțin analizate în literatura de specialitate, cum ar fi starea 
sanitară a Basarabiei și Transnistriei în perioada anilor 1941-1943, 
reformele instituite, iar prin prisma acestora și la descrierea 
personalității Mareșalului Ion Antonescu. După cum au remarcat și 
alți istorici antrenați în cercetarea domeniului, până în prezent în 
Republica Moldova nu există un studiu care ar releva dezvoltarea 
sistemului medical din acest teritoriu (4). Lucrarea semnată de Mihai 
Moldovanu și Anton Moraru (Istoria serviciului medical din 
Chișinău) se limitează doar la prezentarea adevărului despre 
dezvoltarea sistemului municipal de sănătate, în timp ce situația din 
întreaga provincie rămăne în continuare necunoscută. Una din 
puținele surse de unde se pot recupera datele referitoare la serviciului 
de sănătate din Basarabia anilor 40-44 ai sec XX, o constituie 
materialele de arhivă. O activitate excepțională în publicarea 
documentelor de acest fel, culese și editate cu mare grijă i-a revenit 
remarcabilul istoric Alexandru Moraru (1, 2). Grație domniei sale, 
avem posibilitatea astăzi să recuperăm o filă importantă din istoria 
Neamului nostru. 

ani – 16 802 (18,58% din valoarea contingentului), 22 ani – 4 227 
(8,74%), 23 ani – 5 630 (9,26%), 24 ani – 8 283 (12,24%), 25 ani – 
10 004 (12,92%), 26 ani – 13 224 (15,40%), 27 ani – 10 947 
(12,27%), 28 ani – 13 014 (14,63%), 29 ani – 8 994 (10,43%), 30 ani 
– 9 384 (10,43%), 31 ani – 5 889 (8,04%), 32 ani – 6 428 (8,89%), 
33 ani – 4 647 (6,04%), 34 ani – 4 239 (6,37%), 35 ani, – 1 594 
(2,57%), 36 ani – 3 062 (45%). 

   
Alexandru MORARU, istoric-arhivist și publicist, șef de oficiu, 

Biblioteca Centrală „B.P. Hasdeu” 
 
 
SURSE: 
[1] Gh. Buzatu, România cu şi fără Antonescu, Iaşi, Editura 

Moldova, 1991, p. 5. 
[2] Anatol Petrencu, România şi Basarabia în anii celui de-al 

doilea război mondial, Chişinău, Editura Epigraf, 1999, p. 58. 
[3] O copie a acestui document se află în Arhiva Centrului de 

Istorie şi Civilizaţie Europeană al Filialei din Iaşi a Academiei 
Române. 

[4] Dosarul integral este inclus în prezenta culegere (doc. nr. 20). 
[5] Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Chişinău, fond 706, 

inventar 1, dosar 51, fila 17. 
[6] Idem, Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a RM, fond 51, 

inventar 4, dosar 60. 
[7] Vezi, mai jos, în culegerea de documente. 
[8] Ibidem. 
[9] Testamentul politic al Mareşalului Ion Antonescu, în revista 

„Plaiuri Trotuşene”, nr. 2, 1996, p. 17. 
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 Instituirea comitetului pentru copii săraci. La 23 octombrie 
1941 Mareșalul Ion Antonescu emite ordin de înființare a acestui 
comitet, care avea sarcina de proteja și satisface nevoile acestora. În 
școli copii orfani de război primeau hrană gratis și erau așezați în 
primele bănci. 

Un interes aparte prezintă dispozițiunea Mareșalului cu privire la 
copii cursului primar și cei din grădinițile de copii care ar fi antrenați 
în culegerea plantelor medicinale., în baza broșurii referitoare la 
strângerea plantelor medicinale oferită de general. 

 Sporirea numărul studenților din facultățile de medicină. Prin 
această directivă Mareșalul a dorit să restabililească deficiența mare 
a personalului medical, care constituia 6000 de medici; 

 Înființarea farmaciilor comunale și orășănești. În orașul 
Chișinău au fost deschise farmacii în fiecare sector al orașului (4, p. 
64). Farmaciile municipale repartizau bolnavilor medicamente de 
primă necessitate gratuit; 

 Combaterea morții infantile, care atinsese cote destul de 
ridicate. Pentru a rezolva această problemă, Mareșalul insista pe 
„stârpirea flagelului avorturilor”, prin penalizarea aspră a crimei de 
avort, astfel încât să se realizeze „o îndepărtarea a acestui pericol 
național” (1, p. 231). Gravidele trebuiau să fie informate printr-o 
acțiune educativă despre consecințele avortului și protecția dreptului 
copilului; 

 Repararea băilor comunale și aducerea locuitorilor 
săptămânal pentru curățenie, cu precădere a copiilor ce studiau. 
După cum remarca Mareșalul Antonescu, „acesta nu este numai o 
necesitate igienică, ci și un mijloc educativ”, astfel el a tins să insufle 
tinerii generații dorința de curățenie și ordine etc; 

 Organizarea unor zile speciale pentru dezinfectarea 
populației. La 2-9 noiembrie s-a lansat așa numita „Săptămâna 
igienii”. La acest eveniment au participat toți medicii, perfecții și 
pretorii din Basarabia. Ministerul Sănătății a trimis în Basarabia 15 
trenuri băi, care au fost puse la dispoziția medicilor primari din 
județe și care au circulat pe toate liniile ferate din regiune (4, p. 66). 

Deplasările permanente în teritoriu, revenirea repetată pentru 
inspecții, ne arată marea încredere pe care acest om o avea în 

În continuare vom trece în revistă câteva strategii implimentate 
de Mareșal în vederea restabilirii și optimizării sistemului medical 
din Basarabia din acea perioadă. Trebuie de remarcat din start că 
sistemul sanitar și medical trebuiau refăcute în totalitate, deoarece au 
avut de suferit din urma operațiunilor militare din teritoriu. 

Dificultatea primară cu care s-a confruntat administrația 
românească a constituit-o refacerea instituțiilor medicale, distruse în 
urma operațiunilor militare. Astfel o parte considerabilă din spitale 
au trebuit să fie construite din nou (Vadul–Rașcu (jud. Orhei), 
Telenești și Sărăteni, Comrat (Tighina)) (4, p. 64). 

Toate faptele lui Antonescu ne arată că el s-a sacrificat, investind 
timp și dând ce era mai bun pentru a-și ajuta poporul să prospere. Și-
a asumat responsabilități și a cerut și de la ceilalți să și le asume. A 
fost cel care a luptat pentru dreptate, ajutând la repararea injustiţiei, 
cel care și-a asumat şi victoria, dar şi eşecul cu aceeaşi tărie. El a 
susţinut şi a fost responsabil pentru cei mai slabi (copii săraci și 
orfani, veterinari de război, bătrâni), și a îndeplinit tot ceea ce 
socotea că ar fi așteptările poporului de la un conducător. 

Direcțiile principale de activitate ale serviciului medico-sanitar 
din Basarabia se regăsesc în documentele de arhivă publicate, și s-au 
axat pe cele mai arzătoare probleme, cum ar fi: 

 Mărirea numărului de dispensare, spitale și băi publice – 
pentru a rezolva problema igienii sociale. Acestea, precum și 
sanatorii sau orfelinate urmau să fie deschise, inclusiv în mănăstirele 
ce își îndepărtau tradiția; 

 Fondarea instituțiilor de învățământ capabile să instruiască 
cadre medicale. În octombrie 1941 Ministerul Sănătății al României 
înființează la Chișinău Școala de moașe. Elevele erau întreținute pe 
parcursul întregului ciclu de studiu. 

 Controlul sănătății populației de către serviciul medical al 
orașelor sau județelor. Medicii și personalul ajutător au primit ordin 
să treacă „din sat în sat și în fiecare casă, pentru a vedea condițiile în 
care trăiesc țăranii, intervenind prin sfaturi și măsuri”. Medicul 
sanital al orașelor, județelor, comunelor trebuia să-i servească pe 
suferinzi și „să-i aducă la tratament”; 
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Numeroase fapte îl califică drept o persoană, care arată compasiune, 
simţ social, înţelegere, respect pentru demnitatea umană. 

Era un ofiţer dârz, hotărât, inteligent, nepărtinitor, aprig cu cei 
vicioși, din care motiv inspira teamă celor din jur. În mai toate 
şedinţele Consiliului de Miniştri, mareşalul se războieşte cu 
incompetenţa, cu specula, hoţia. „Fură toţi, jidanii, germanii, 
românii, grecii, toţi puşi pe căpătuire!, striga furios mareşalul (6). 

O explicaţie rezonabilă a faptelor ce i se inscriminează (crime de 
război, factor antisemist) ar fi că a ales calea care s-a potrivit cel mai 
bine scopului său – recăpătarea integrității statale și recâştigarea 
teritoriilor pierdute. A făcut-o cu resursele de care dispunea, în 
contextul european respectiv și analizând situaţia în ansamblul său. 
Aceste decizii au fost rezultatul cunoaşterii şi priceperii sale la acel 
moment. 

Personalitate puternic marcată de un profund spirit comunitar, 
Mareşalul Antonescu a dovedit simţ social şi mulţimea ordonanțelor 
sanitare prezentate în acest demers întăresc această ipoteză. 
Reformarea sistemului sanitar a avut repercursiuni pozitive și a 
constituit un aport considerabil în formarea şi consolidarea Statului 
Român. 

Asemeni Generalului, Alexandru Moraru prin culegerile de 
documente pe care le publică nu face altceva decât să releve 
adevărul istoric și să-i prezinte Neamului său, eroii. 

Caracterizat de unii ca personalitate contradictorie (8), de alții ca 
un mare patriot – Ion Antonescu cu siguranță ar putea fi numit 
personalitate notorie a Neamului nostru, de orcine, cu excepţia celor 
care au interes să nu o facă. 
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poporul său, dar și în forţele proprii. Contestăm idea că setea de 
putere l-a determinat să-şi asume răspunderea pentru ţară în 
momentul în care alţii s-au ferit s-o facă (se vehiculează în ultimul 
timp pe cele mai accesate site-uri informaționale (7)), și susținem că 
mai degrabă conştiinţa că este capabil şi crezul său, 
responsabilitatea de a se dărui altora, a se dărui poporului l-a făcut să 
se implice. Aceasta supoziţie are la bază enunțul său „Eu tot ce am 
dau și vă sfătuiesc și pe Dvr. să dați pentru a contribui la acțiunea de 
redresare pe care o ducem”. 

În toate normele impuse el a dat dovadă de umanitate și echitate, 
una dintre sarcinile pe care și le-a propus fiind să rezolve situația 
satelor – „Opera noastră de construcție trebuie să înceapă de la sat 
˂ …˃  De la sat trebuie să pornească ridicarea națiunii”. Antonescu 
a fost preocupat în permanență ca țărănul să fie bine hrănit. 

Chiar dacă i se aduc des învinuiri pentru crime comise împotriva 
evreiilor și țiganilor, Mareșalul Antonescu a avut totuși o atitudine 
umană față de aceștia, după cum remarcă Teşu Solomovici (autor 
evreu) – dacă „evreimea din Transilvania de nord a murit aproape în 
întregime în cuptoarele de la Auschwitz, evreimea din Transnistria a 
murit de gloanţe şi boli, cea din vechiul regat a rămas aproape în 
întregime în viaţă. Şi a avut posibilitatea să înveţe la şcoli evreieşti, 
a avut spitale şi chiar un teatru. Caz unic în istoria Europei ocupată 
de nazişti”. 

Kolb, delegatul Comitetului Internațional de Cruce Roșie de la 
Geneva, cu ocazia vizitei făcute la ghettourile din Transnistria, 
remarcă că „evreii sunt mulțumiți, au hrană bună, lemne de încălzit 
și adăpost bun”, ceea ce confirmă într-un fel spusele lui Teşu 
Solomovici. 

Mareşalul Antonescu a guvernat într-o formă de conducere 
totalitară din considerente pur politice, dar profilul său de 
personalitate nu este nici pe departe cel al unui dictator, adică al unui 
om lipsit de scrupule în ceea ce priveşte respectarea drepturilor 
oamenilor. Cercetarea documentelor oferite de Alexandru Moraru, 
Gheorghe Buzatu, etc., demonstrează o bună cunoaştere a 
problemelor sociale și de igienă, iar în soluţionarea acestora a arătat 
gradul înalt de solidaritate umană de care era capabil şi disponibil. 
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Comunicarea 6 
 

Mareșalul 
Ion Antonescu, simbolul 

Intransigenței și Demnității 
 
Daniela VACARCIUC, 

profesor de istorie, cercetător, 
Chișinău 

Oamenii, cei lipsiți de orgoliu sunt recunoscători semenilor lor 
care posedă virtuți ce-i impresionează. Și asta indiferent de ce scriu 
istoriile. Sacrificiul în numele națiunii este o calitate extrem de rară 
în veacul extremelor, iar eroii mai sunt contestați de urmași. Numele 
lui Ion Antonescu este arhicunoscut în mediul European, implicit cel 
românesc: unii îl prezintă ca pe un mare patriot, sacrificat în numele 
curajului de a protesta unui imperiu monstruos al ideologiei terorii, 
iar alții - ca pe un provocator al holocaustului. Starea de 
supraexpunere a acestui personaj istoric este provocată, credem de 
insistența de a face din România un stat care are curajul de a rezista. 
Frica de a ne manifesta atitudinea față de Antonescu, vine tocmai din 
riscul de a cădea într-o extremă sau alta. De aceea azi ne propunem 
să creăm niște repere ce ne-ar ajuta să ne dorim să vorbim cu 
căldură despre acest mare patriot. În calitate de profesor de istorie, 
obligat să promoveze imparțialitatea și abordarea critică a 
informației, menționez că numele mareșalului este înscris în 
manuale și avem posibilitatea de a comunica cu elevii despre 
integritatea unui mare lider politic. Voi enumera mai jos argumentele 
care mă motivează să cred că imaginea lui Ion Antonescu se cere 
revizuită. 

*Personalitatea lui Ion Antonescu o întîlnim în orele de clasă în 
momentul cînd prezentăm abdicarea regelui Carol al II-lea, ce 
pierduse România Mare în vara anului 1940. George Magherescu 
[Adevărul despre mareșalul Ion Antonescu, Editura Păunescu, 1991, 
p.72], ne menționează că initial mareșalul și-a oferit serviciile și 
sfatul său regelui cerîndu-i audiență. Acesta la început refuză, apoi 
acceptă, dar nu-l primește personal, ci prin sfetnicul său Ernest 
Urdăreanu. Ion Antonescu nu admite intermediari, părăsește palatul 

5. O istorie a Basarabiei. Red. Anatol Petrencu. Chișinău, 2015, 
p. 257-263. 

6. ro/news/societate/viata-ion-antonescu-scrisa-evreu-
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cuget, din păcate, avem imperativul solidarizării și motivării în 
numele onoarei și viitorului după cum spunea și Antonescu. 
„Durerea trebuie să ne învețe, să ne înalțe. Popoarele adevărate își 
torc din înfrîngeri marile destine…”, continua mareșalul și toți au 
înțeles că există salvare. Toate mesajele sunt pline de esență, era o 
forță ce oprea confuzia și dezorganizarea. Constatăm apariția unei 
noi retorici politice, un nou stil oratoric, ce combină patriotismul, 
mesajul istoric și accente de covîrșitoare sinceritate. Totodată 
acțiunea lui Antonescu restabilea imaginea dinastiei, ca exemplu de 
moralitate, sobrietate, nepărtinire și modestie. Averile Elenei 
Lupescu au fost expropriate, ca un „act reparator al onoarei dinastiei 
și Țării… un omagiu credincios suferințelor regelui… și mamei sale 
Elena”. Un om singur se punea stăvilă torentelor de dezagregare a 
țării[Ibidem, p.121]. Recunoaștem că la moment nici nu avea pe cine 
să se bazeze, căci după dictatura lui Carol al II-lea, activitatea 
partidelor era foarte ștearsă, iar războiul început crea riscuri, după 
cum spunea mareșalul,” nimeni nu vrea să-i fie găurită pielea 
murdară”. Antonescu a reușit în cîteva zile să excludă imaginea 
regelui de pe firmamentul politic, iar ziarul „Universul” din 12 
septembrie 1940 scria: „Cauza abdicării este concepția generală a 
regelui despre domnie personală, fără ideal, fără moralitate și fără 
busolă sigură, în continuă oscilare oportunistă..”. Carol al II-lea 
totuși îi încredințează puterea lui Antonescu ca pe „singura rezervă”, 
cum se exprimă în documente. Într-adevăr mareșalul se bucura de un 
prestigiu covîrșitor în România pentru dîrzenie, singularitate, 
discreție și muncă. Totuși partidele istorice au refizat conducerea și 
atunci se recurge la invitația față de legionari de a crea guvernul. 
Tineri, plini de elan, cu lozinci anticomuniste, cu recunoașterea 
„Sigiliului Romei” și a creștinismului în destinul românesc. Ignorați 
de Carol al II-lea, inclusiv prin Constituția din februarie 1938, care 
mărea cenzul de vîrstă la 30 de ani, legionarii erau finanțați de marii 
industriași Nicolae Malaxa și Max Auschnit, iar în rîndurile lor 
ajunseseră intelectuali precum Nae Ionescu, Pamfil Șeicaru sau 
Nichifor Crainic [Ibidem, 76]. Totuși istoria păstrează mai multe 
mărturii despre atitudinea dezaprobatoare a mareșalului față de 
acțiunile Legiunii, încă din anul 1933, iar dovadă ne este lichidarea 
rebeliunii din 1941, chiar dacă părea o poziție antigermană. La 14 

regal cu replica, „Să nu te mai așezi între țară și rege! ” Ne întrebăm 
dacă azi mai există asemenea caractere și ce ar cîștiga sistemul 
educațional vorbind despre ele! Peste 24 de ore mareșalul a fost 
chemat la Palat, primit de rege, cui îi  lasă o scrisoare în care 
numește starea creată o „catastrofă” și îi cere regelui abdicarea! 
Constatăm o poziție plină de demnitate și tenacitate față de o 
dictatură, instituită încă în 1938 și susținută  de personalități precum 
Gh. Tătărescu, A. Călinescu, I. Gigurtu etc. Pe de altă parte avem o 
notă ultimativă trimisă noaptea de o dictatură care nimicea propriii 
cetățeni. Începea sfîrșitul României Mari. I. Stalin alesese bine 
momentul, căci aliații României erau incapabili să o susțină, iar 
Germania lui Hitler făcuse jocul Moscovei. Armata română este 
umilită în timpul „retragerii grăbite”, după cum se exprimă Grigore 
Gafencu, iar decizia Sfatului Țării - ponegrită. Mutilarea granițelor 
continuă în stil rusesc și problema Basarabiei se complică prin ecoul 
simțit și azi. Din amintirile militarilor, remarcăm dezamăgirea 
acestora față de decizia Consiliului de Coroană, fiind obligați să 
revină în cazarmă după ce crezuse că vor protesta pretențiilor 
sovietice. Acțiunea lui Antonescu, șterge într-o oarecare măsură 
trădarea administrației oficiale de la București față de cei care vor fi 
împușcați în 1940, deportați în 1941 și 1949 sau supuși foametei în 
1946-1947. Expresia mareșalului „Prefer să mor în mocirlă, dar în 
România Mare decît în paradisul României mici!”, vibrează 
sentimentele celor care își au ca ideal Națiunea. Unele surse ne scriu 
- nu era altă soluție! Și credem că au dreptate. Dar cum rămîne cu 
Demnitatea? De-a lungul timpului armate foarte puternice atacau 
spațiul românesc, dar băștinașii pîrjoleau pămîntul în fața 
dușmanului, căci așa cerea suveranul. Și rezistau. Sunt alte timpuri, 
zic alții, și tot au dreptate, dar întotdeauna valorează virtutea. În 
secolul XXI, cînd în răsărit apar tendințe de refacere imperială, iar 
teritoriile se ocupă fără scrupule, e important să ne amintim de 
mareșal. 

*Al doilea reper este legat de 4 septembrie 1940 cînd la postul de 
radio București se transmitea Proclamația către țară a lui Ion 
Antonescu. Sonoritatea oratorică o simțim din text, ca și cum ar fi un 
îndemn la solidaritate. Dezmembrați de mii de ani teritorial, dar și în 
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Stalin la Moscova în 1939, 23 august. Vizita în statele membre ale 
Axei a conținut și unele discursuri care creau încredere într-o 
comunitate mai bună. Horia Vintilă, atașat de presă pe lîngă 
Ambasada română din Italia, menționa în 1940 despre discursul lui 
Antonescu într-o franceză foarte curată, impecabil, plin de demnitate, 
noblețe și tărie. Cuvîntarea îndrăzneață în conținut ce menționa și 
problema Dictatului de la Viena și negocierile de la Craiova. La 
Berlin Antonescu îi aducea argumente lui Hitler espre originea 
românească a Basarabiei și menționa prioritatea central recuperarea 
spațiului national. Generalul a ridicat și problema comportării brutale 
a trupelor maghiare în nordul Transilvaniei [Ibidem, 273], repetînd 
mesajul de retrocedare a Transilvaniei. Deci, la 24 noiembrie 1940 
România se angajase în Pactul Tripartit și urma întocmirea planurilor 
de acțiune. Inițial Hitler a insistat pe rolul de furnizor principal al 
României pentru armatele Reichului, fără implicarea armatei române 
în operațiuni. Antonescu are o replica impresionantă - „Nu putem sta 
cu arma la picior… s-ar dezonora țara!” Izvoarele vremii, inclusiv 
ziarele, scriu că Antonescu a lăsat o impresie deosebită lui Hitler, 
care la tratat la egal și chiar l-a numit pe mareșal „Român cu inimă 
de roman!” La întoarcere Antonescu mai face un discurs în care 
seamănă încredere pentru retrocedarea pămînturilor pierdute. Deci, 
țara este orientată spre retrocedarea pămînturilor, iar 
responsabilitatea și-a asumat-o mareșalul. La cîteva luni de la 
pierderea teritoriilor, un mare român își atribuie acest risc, și dacă ne 
gîndim la un Antonescu pentru anii tragici-1775, 1792, 1812. Dacă 
am avea azi un mareșal, împătimit de frumusețea codrilor voievodali 
și de glia Basarabiei, de responsabilitate, muncă și unitate. Mareșalul 
se pronunța mereu pentru o ordine internațională bazată pe principii 
entice, geografice și economice, fiecare popor este obligat să-și facă 
țara lui prosperă. Un principiu actual, și în special pentru Republica 
Moldova! 

*Anarhia semănată de Legionari precum și asasinatele, inclusiv 
N. Iorga la 27 noiembrie îl motivează pe mareșal să recurgă la 
lichidarea legiunii. Faptul că Antonescu a reușit să-l convingă pe 
Hitler în acest fapt este impresionant, căci legionarii erau adepții 
Germaniei. Lichidarea rebeliunii legionare din 21-23 ianuarie 1941 
aduce României la 27 ianuarie un nou guvern format din militari, 

septembrie 1940 România devenea Stat Național Legionar. Politica 
externă presupunea trecerea totală de partea Axei, iar în politica 
internă, dreptul de proprietate, legalitatea, ordinea, disciplina, cinstea 
și munca au fost decretate ca pietre unghiulare ale guvernării. În 
discursul către țară se va menționa necesitatea de a părăsi ambițiile, 
de a se pune frîu bucuriei și orice secundă să fie pusă în slujba 
patriei! „Statul să se transforme într-un stup de înțelepte și harnice 
albine” - iată formula de motivare a perseverenței. În același timp 
înțelegem că aceste apeluri inedite nu aveau priză imediată la 
poporul mințit de politicieni succedați în campanii, exact ca și azi. 
Frontierele țării fuseseră modificate, occidentul era în război, Franța, 
aliatul României căzuse sub ocupație germană, iar comunismul 
obținuse spațiu ce-i permitea să amenințe istoria. Era o perioadă 
extrem de responsabilă. Ne impresionează faptul că Ion Antonescu 
totuși devine el prim ministru și ministru de război, secretar general 
Ilie Șteflea, iar ministru de externe C. Sturdza. Horia Sima era 
vicepreședintele consiliului de miniștri, iar în guvern avem atît 
legionari, cît și antilegionari, precum Alexandru Rioșeanu, 
subsecretar de stat. Izvoarele insistă că Antonescu nu a acceptat 
oameni de mîna a doua și persoane compromise. Deci, orice s-ar 
spune astăzi, înțelegem că Antonescu intuia riscul tinerilor 
oportuniști care exacerbau misticismul și promovau apologia crimei. 
Aceste acțiuni sunt un bun exemplu în condițiile lipsei unui lider 
corect și prevăzător în politica actuală. 

* La 21-23 noiembrie 1940, Antonescu vizitează Italia și 
Germania și aderă la Axă. Sursele scriu că Antonescu nu era 
filogerman dar avea un spirit prusac în atitudine: ordonat, meticulos, 
adept al împlinirii datoriei și patriot consacrat. Trebuie să 
recunoaștem că atît B. Mussolini cît și A. Hitler stîrneau admirația 
adversarilor, iar Churchill spunea în 1940 că „este fericit să trăiască 
în secolul lui Mussolini”. Cunoscător al istoriei și un analist perfect, 
Antonescu nu a manifestat simpatie față de cei doi dictatori fasciști 
iar alianța cu ei este legată doar de retrocedarea teritoriilor. În unele 
manuale se prezintă fotografii cu Antonescu și Hitler, purtînd 
mesajul de similitudine între cei doi, ccea ce nu este adevărat. 
Argumentul nostru este că Antonescu a avut mai multe întîlniri cu 
Fuhrer-ul dar nu a discutat niciodată granițele altor popoare, precum 
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*Decizia mareșalului de a lupta pe teritoriul URSS, după 17 iulie, 
1941, este legată de poziția anticomunistă a mareșalului, dar și de 
statutul de membru al Axei. Antonescu era omul cuvîntului 
și onoarei. De cîte ori mă întreabă cineva de ce a intrat Antonescu pe 
pămîntul URSS, am o întrebare-răspuns - Dar ce a căutat Stalin în 
Berlin în 1945? În război lupta se duce pînă la Victoria finală. 
Greșelile tactice ale aliatului său, Hitler, dar și condițiile geografice 
au compromis acțiunea armatei române la Stalingrad și mareșalul 
exclamă - „Germania a pierdut războiul, să încercăm să nu-l pierdem 
pe al nostru”. Încep negocieri, mijlocite inclusiv de mareșal, dar, 
vorba poetului - dacă nu ar fi trădări acasă, lîngă ura de afară… 
Discuțiile de la Stokholm, Ankara și Cairo au ieșuat și era clar că 
sovieticii insistau pe capul mareșalului. Nu-I puteau ierta victoriile în 
fața armatei create de V.I. Lenin, pe care o credeau invincibilă. 

*În anul 1943 începe contraofensiva rusească spre Berlin și 
Occidentalii curtează Moscova la Teheran (W. Churchill îl decorează 
pe I. V. Stalin cu Sabia de Onoare), iar estul continentului este lăsat 
pradă invaziei ″eliberatoare″. Din păcate, acolo se afla România, care 
spre placul acestora mai fusese și aliata Germaniei. Antonescu refuză 
să semneze un armistițiu necondiționat cu URSS și insistă pe 
inviolabilitatea granițelor. În aceste condiții se conturează un conflict 
între Mihai I și mareșal, alimentat și de comuniștii infiltrați încă din 
perioada interbelică. Antonescu este învinuit că expune riscului 
integritatea țării și la 23 august 1944, este arestat la palat, ținut în 
safeul pentru timbre și dat pe mîna Moscovei. Regele Mihai a avut 
un comportament controversat, dispărînd pentru cîteva zile din 
capitală, pentru a nu fi impus să acorde grațierea cerută de Iuliu 
Maniu. În opinia noastră, evenimentele din 1944, demonstrează încă 
o dată perseverența acestui om, care „fără nume, fără partid și fără 
bani a urcat în cea mai mare funcție din stat. Acest om merită să se 
justifice, iar istoria să-l judece”. Este foarte dificil să te expui pe 
marginea acestor evenimente, dar e important să înțelegem poziția 
mareșalului în favoarea demnității și onoarei poporului român. 

*Ion Antonescu trebuie prezentat și ca un mare talent militar, o 
devenire legendară respectată de marea masă a armatei, deși mulți nu 
știau cum arată[Ibidem, 176]. Ofițer de un prestigiu covîrșitor reușea 
să mobilizeze forțele, să altoiască încredere și să obțină victorii. O 

căci așa cum menționa și mareșalul, „Sînt oameni care refuză să-și 
dea concursul nu pentru că nu vor să colaboreze cu Antonescu, ci din 
lașitate, că nu știu ce se va întîmpla mîine”[Marcel-Dumitru Ciucă, 
în Dosarele Istoriei, nr 11, 1998, p. 60]. Devotamentul față de Țară, 
responsabilitate și intransigența marelui patriot este o dovadă a unui 
om preocupat de respectarea virtuților civice și naționale. La 14 
februarie 1941 începe dictatura lui Ion Antonescu și astfel începe 
etapa de responsabilitate maximă, care în fond îl va costa viața și 
locul în istorie. 

*Politica antievreească s-a manifestat prin crearea unui cartier 
evreesc pe axa Văcărești-Dudești, unde timp de 2 ani urma să se 
creeze o cetate jidovească. Totuși menționăm că în România evreii 
nu au fost exterminați, iar guvernul Israelului a recunoscut oficial 
acest lucru în anul 2015. Rezolvarea problemei țiganilor a fost 
aproape similar - se intenționa crearea unor sate țigănești în Bălțile 
Dunării, aproape de Bărăgan, unde aceștea să practice pescuitul. 
Insistența lui Antonescu era să pună la munci țiganii, în scop de 
sedentarizare a acestora. Nu putem justifica această abordare a lui 
Antonescu, dar nici nu exagerăm, declarîndu-l criminal. 

*La 22 iunie 1941 Antonescu face Declarația către Țară și ordonă 
ostașilor români, să treacă Prutul, pentru a „dezrobi frații de sub 
teroarea roșie”, și dacă ar fi căștigat, ar fi avut monumente în toate 
orașele României, după cum remarcă cu durere și mareșalul în 
discursul său din 1946. Ceea ce impresionează sunt victoriile - 
dovadă a bunei organizări a armatei. Timp de 35 de zile, această 
armată a reușit să retrocedeze teritoriile pierdute și noi ne întrebăm 
cum rămîne cu replica lui Carol II, „armata e mai mult decît la 
pămînt” la 27 iunie 1940, dacă mareșalul a reușit atît de rapid să 
organizeze forțe care vor participa la ocuparea Odesei, Crimeii și vor 
obține numeroase victorii pînă la Don. Acțiunea de eliberare a 
Basarabiei ne impune să abordăm altfel imaginea lui Ion Antonescu 
în istorie. Nu putem crede că un militar atît de talentat și un veritabil 
prevăzător politic, nu înțelegea riscul deciziei de a intra în război 
alături de Hitler care amenința marile puteri. Sigur era clară 
conturarea viitoarei Coaliții antigermane și totuși mareșalul preciza - 
nu suntem o armată barbară năvălitoare, suntem armata dreptății și 
cerem pămînturile neamului. 
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Comunicarea 7 
 

Antonescu în propaganda sovietică: 
mit şi realitate 
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În confruntarea ce s-a început la 22 iunie 1941 dintre statul 
sovietic şi Germania nazistă, Regatul Român, prezenta principalul 
aliat a Rehului pe frontul de est şi urmărea scopul de a restabili 
adevărul istoric: reîntoarce teritoriile româneşti ocupate de sovietici 
la 28 iunie 1940. Statul român a pus la dispoziţie pe frontul de est 
cele mai multe divizii din toţi aliaţii Germaniei ce erau implicaţi în 
acest război. Economia şi în special, sondele petroliere de la Ploieşti 
se aflau sub controlul complexlui militar german. De aceea, pentru 
statul sovietic unul din principalele sale obiective în acest război era, 
destrugerea statului român. E de remarcat faptul că războiul II-lea 
mondial se caractriziază prin noi tactici şi strategii de luptă, în primul 
război mondial propaganda s-a dovedit a fi o armă efectivă în 
lichidarea inamicului şi de aceea în acest război ea a fost 
perfecţionată, în special acest lucrul se remarca în statul sovietic.   

URSS avea un sistem de propagandă cenralizat şi bine 
sistematizat, care se afla sub un contol direct al conducătorului 
statului Iosif Stalin, în special în ceea ce era legat de cinematograf. 
Servicile de recunoaştere germane remarcau lucrul propagandei 
sovietice la un nivel foarte înalt. La 25 iunie 1941 este format biroul 
militaro-politic de propagandă, ce era condus de către Leonid 
Mehlisom. În obligaţiunea structurii respective intra efectuarea 
propagandei şi contrapropagandei în rândul trupelor şi populaţiei 
inamicului. Una dintre primele ţinte ale biroului dat a devenit 
România şi în special mareşalul Antonescu. Una din pârghiile de 
forţă a  propagandei sovietice era defaimarea unui stat, unei persoane 
sau a unei organizări sociale. La începutul războiului sovieto-german 
toată maşina propagandistică s-a prăbuşit asupa mareşalui 
Antonescu. Propagandiştii sovietici duceau împotriva lui Antonescu 
o propagandă de defăimare pe plan intern care avea ca scop ca 

adevărată valoare reușită prin muncă, dîrzenie și sacrificiu. Munca 
este febrilă și neîntreruptă în preajma unui asemenea conducător. 
Toți funcționarii erau plini de sîrg și entuziasm alături de o 
personalitate care le era exemplu. 

*În sfîrșit - anul 1946, Ion Antonescu, după detenție în lagărul 
sovietic Liubianka și apoi Jilava, mareșalul este excutat, soția, Maria 
trimisă la muncă silnică la Canal, iar România ajunge pentru cîteva 
decenii sub ocupație sovietică. Deci, ce a obținut România fără 
Antonescu - dezonoare, stagnare și menținerea dezmembrării. În 
urechi mai sună cuvintele mareșalului că este mîndru să coboare mai 
devreme alături de martirii acestui neam. Cîtă seninătate de primire a 
morții, comportament tracic și demnitate adevărată care nu se dezice 
de deciziile luate în numele neamului. 

Credem necesară reevaluarea personalității unui mare erou, a lui 
Ion „fără de mormînt” (A. Păunescu), pentru a aminti de un Patriot 
preocupat de chipul și viitorul Națiunii, caracterizat prin Onoare și 
Devotament. 
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Antonescu. Tot mai tare se făcea simiţită proganda sovietică 
împotirva lui Antonescu în localităţile din România unde în acţiunile 
militare au căzut un mare număr de băştinaşi. Totodată se începe o 
propagandă intensivă a partidului comunist pentru organizarea unei 
rezistenţe militare mai largi şi răsturnarea guvernării lui Antonscu, în 
diversele proclamaţii şi se făcea chemarea la formarea unui front 
comun antifacist.   

În anul 1944, când trupele sovietice au ajuns la hotar cu România, 
propaganda sovietică s-a înteţit şi mai mult. Aceştia se străduiau să-l 
prezinte populaţei pe Antonescu ca pe un conducător ratat, care 
trebiue schimbat, în caz contrar, poporul român va avea de suferit. 
Tot mai mult creşte propaganda sovietică în rândul ostaşilor români, 
unde prin radio, poclamaţii s-au reprezentanţi a-i partidului comunist 
român solicitau şi chiar cereau militarilor români, să se gândească şi 
să nu-şi sacrifice viaţă pentru un tiran pe nume Antonescu, dar să se 
răscoale împotriva lui sau să dezerteze. Acestă propagandă devenea 
tot mai intensivă odată cu apropierea începutului operaţiuni Iaşi-
Chişinău.  

După evenimentile din august, care s-au soldat cu arestarea 
mareşalului Antonescu, propaganda sovietică în continuare ducea 
lupta împotriva lui, ca se păstreze clişeiele ce au fost atribuite lui 
Antonescu pe perioada războiuli, principale fiind că a format şi 
condus un stat fascist, a fost o slugă a lu Hitler fără discuţie i-a 
îndeplinit ordinele, era învinuit de represiuni în masă asupra everilor 
şi a ţiganilor; că a implicat statul român în războiul împotriva Uniunii 
Sovietice, învinuindu-l, totodată de moartea ostaşilor români, ce au 
căzut pe frontul de est. Potrivit propagandei sovietice, tot lui 
Antonsecu i se atribuia ruinarea economică a ţării. În special, acest 
slogan tot mai des era utilizat, când noile autorităţi comuniste 
trebuiau să explice căuzele incapacităţii de rezolvare a probemilor 
economice.  

După război, propaganda sovietică ce a fost organizată împotriva 
mareşalului Antonescu în biroul militaro-politic de propagandă a 
servicelor speciale sovietice, a trecut în deversele lucrări cu caracter 
„istoric” ce au fost publicate în Uniunia Sovietica dar şi în România. 
Acest fapt a adus până în zile noastre, în cazul mareşalului 
Antonescu, la dominarea propagandei sovietice de război, asupra 
adevărului istoric.     

 

poporul român să piardă încrederea în conducătorul statului, ca 
mareşalul să nu fie privit ca un lider a naţiunii, dar ca o persoană ce 
poartă răspundere de toate suferinţile şi nenorcile ce s-au abătut 
asupra poporului român. Pe plan extern, Antonescu era prezentat ca 
un conducător al unui stat fascist devotat lui Hitler, din ordinul căruia 
se organiziază extreminarea evreilor şi a ţiganilor.      

O ofensivă masivă a propagandei sovietice, se începe la 6 
septembrie 1941, când este adoptată platforma partidului comunist 
român ce reprezenta colona a cincea a servicelor speciale sovietice. 
În documentul dat, Antonescu este numit tărădător, o slugă a 
regimului nazist german. Guvernul român în frunte cu Antonescu era 
calificat ca o bandă ce ilegal a ocupat statul. Primul punct al 
paltformei nominalizate era încetarea războiului contra Uniniunii 
Sovietice, totodată se remarca că Antonescu a cedat Translvania 
Ungarei, fapt care era un fals. Toţi cei care săvârşeau acte teroriste pe 
teritorul României, erau numiţi patrioţi români, ce au fost excutaţi 
din ordinul mareşalului Antonescu. În acest document, dar şi în altele 
declaraţii făcute de partidul comunist, populaţia era chemată la 
nesupunere civică, la formarea unui front comun împotriva regimului 
fascist al lui Antonesu. 

În acelaş timp, în România dar şi în Filanda și Bulgaria, apar 
proclamaţii sovietice unde se declară că statul sovietic nu dorea să 
ducă război cu România şi toată vina de acest război o poartă 
guvernarea română în frunte cu Antonescu.       

În judeţele din România încep să fie răspădinte zvonuri despre 
viaţa personală a mareşalului, că este un om corupt și amoral, se 
încep discuţii de tipul că, a crescut criminalitatea şi fărădelegea în 
stat.       

După bătălia de la Stalingrad se formează divizia „Tudor 
Vladimirescu”. Din punct de vedere militar, această divizie nu avea 
nici o importanţă majoră, dar din punct de vedere propagandistic, 
urma să discrediteze regimul lui Antonescu, care era prezentat ca un 
regim ce era susţinut de militari. De remarcat este faptul, că 
iniţiatorul formării diviziei a fost Iosif Stalin. În acelaşi timp, partidul 
comunist din România în propaganda sa contra statului român începe 
să răspâdească cifre false despre numărul ostaşilor români căzuţi pe 
frontul de est. De mortea ostaşilor români era învinuit mareşalul 
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era total izolată pe plan extern, fapt care a încurajat Uniuniea 
Sovietică să pună în aplicare articolul 3 din Protocolul adiţional 
secret al Pactului Ribbentrop-Molotov. Indubitabil,  tragedia 
României Mari din vara anului 1940 a fost o consecinţă nefastă a 
Pactului Hitler-Stalin din 23 august 1939, însă această concluzie – 
unanim acceptată, de altfel, de comunitatea istoricilor – nu exclude 
necesitatea unei reevaluări a principalelor ipoteze reliefate de 
realităţile europene din anii `30 şi a responsabilităţii factorilor 
decidenţi din politica externă şi internă a României interbelice. 

1. Comunismul – factor de destabilizare a statului naţional-
unitar român: Cominternul şi Partidul Comunist din România; 
P.C.d.R. şi adoptarea tezei „autodeterminării până la despărţirea de 
stat”; România între ostilitatea Uniunii Sovietice, agresivitatea 
Germaniei naziste şi neputinţa Franţei; Noi ipoteze de politică 
externă formulate de mediile politice de dreapta şi reacţia factorilor 
decidenţi; Anul 1940 şi tragedia României Mari; Soluţia unui guvern 
Ion Antonescu şi premisele revanşei. 

Reîntregirea tuturor provinciilor româneşti în cadrul statului 
naţional-unitar prin Hotărârile de unire de la Chişinău, Cernăuţi, 
Alba Iulia şi adoptarea celor două reforme (agrară şi electorală) au 
generat noi realităţi de ordin teritorial, demografic şi economic[4]. 
Totodată, reformele au produs modificări semnificative în dinamica 
jocului politic, prin accesul în viaţa publică a unor categorii sociale 
ignorate până atunci[5]. Războiul de Întregire, Unirea şi reformele şi-
au pus fundamental amprenta asupra mentalului colectiv[6], con-
figurând o atmosferă pozitivă şi declanşând un real optimism, vizibil 
la nivelul tuturor sectoarelor de activitate ale societăţii româneşti[7]. 
Remarca lui Lucian Blaga că „se puneau temeliile unui alt 
timp”[8] dezvăluia, pe lângă entuziasmul începuturilor unui nou ev 
aflat sub semnul împlinirii idealului naţional, ritmul alert al 
reevaluării şi redefinirii noului proiect de ţară, preocupare asumată 
de elita intelectuală şi politică românească. Asociaţia pentru studiul 
şi reformă socială, fondată la 1918 în timpul refugiului de la Iaşi de 
Dimitrie Gusti, Vasile Pârvan şi Virgil Madgearu, transformată la 
1921 în Institutul Social Român, dovedea seriozitatea şi amploarea 
dezbaterilor privind noua fizionomie a României Mari[9]. Totodată, 
trebuie subliniat interesul altor categorii socio-profesionale şi, în 
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profund caracter naţional, întrucât cel de-
al doilea război al României a urmărit 
Reîntregirea ţării, după cum campania 
eroică din anii 1916-1919 a urmărit 

Întregirea ei, Mareşalul Ion Antonescu a rămas în conştiinţa 
românească prin faimosul îndemn „Români vă ordon: Treceţi 
Prutul”[1] . Acest Ordin de zi către Armată lansat în dimineaţa zilei 
de 22 iunie 1941 a marcat unul din momentele astrale ale devenirii 
româneşti, alături de alte zile faste, precum 24 ianuarie 1959, 9 şi 10 
mai 1877, 1 decembrie 1918[2]. Totodată, campania României în 
Est, declanşată de Antonescu şi purtată de armata română pentru 
eliberarea pământurilor româneşti anexate de sovietici în urma 
notelor ultimative din iunie 1940, a fost susţinută şi încurajată – cel 
puţin până la Nistru – de toţi românii, de partidele politice şi de rege, 
mai puţin de comuniştii stipendiaţi de Moscova[3]… Prin urmare, 
Ion Antonescu a rămas un memoria naţională un erou şi nicidecum 
un „criminal de război”după cum, din raţiuni propagandistice şi 
ideologice, a fost etichetat. În fapt, chiar această „anatemă” lansată 
de Tribunalul Poporului, fără bază juridică şi cu atât mai puţin 
istorică, ascunde în mod clar pe adevăraţii criminali care au contestat 
implicarea armatei române pe Frontul de Răsărit şi care au contribuit 
substanţial, în fapt, la comunizarea şi, din 1948, la stalinizarea 
României. 

Nu este momentul să insistăm în amănunt asupra împrejurărilor şi 
condiţiilor în care România a intrat în conflictul mondial împotriva 
URSS şi alături de Germania, însă anumite aspecte şi motivaţii 
semnificative se impun a fi reconsiderate pentru a lămuri contextul 
complex al unei astfel de iniţiative. Cert este că România anului 1940 
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sentimentul de neîncredere al societăţii româneşti faţă de acţiunile 
„progresiste” ale liderilor socialişti şi comunişti, în mare parte 
minoritari[13]. Totodată, românii nu puteau uita clipele de groază 
trăite în aprilie-mai 1917, când în Iaşi avuseseră loc manifestaţii şi 
dezordini ale soldaţilor ruşi bolşevizaţi, când, eliberat din închisoare, 
Cristian Racovski ameninţa cu declanşarea revoluţiei, cu arestarea 
regelui, a guvernului şi desfiinţarea parlamentului[14]. Rapoartele 
Siguranţei Generale indicau strânse contacte între socialiştii români 
(Max Wexler, dr. Ghelerter, dr. Rodion-Abraham Steurman, Isidor 
Florian, Alfred Hefter) şi soldaţii ruşi bolşevizaţi. Ideea de 
conspiraţie prinde contur după fuga lui Cristian Racovski şi Mihail 
Gheorghiu-Bujor la Odessa, unde au constituit structuri bolşevice ale 
căror acţiuni se corelau perfect cu demersurile antiromâneşti ale 
Moscovei[15]. În acel context, autorităţile române au anihilat chiar 
un complot al bolşevicului Simion Roşal, care intenţiona să asasineze 
familia regală română[16], iar la insistenţele generalului Şcerbaceev 
şi ale generalului Berthelot, după şedinţa memorabilă a guvernului 
I.I.C. Brătianu din noaptea de 8-9/21-22 decembrie 1917, armata 
română a început dezarmarea trupelor ruseşti, neutralizarea focarelor 
bolşevice şi evacuarea acestora peste Prut[17]. Agresiunea 
comunismului în România a continuat cu aceeaşi intensitate şi în 
anul 1919 cînd, odată cu instalarea regimului Béla Kun, a existat un 
plan de joncţiune între armatele ungare şi cele ruseşti şi un proiect 
militar comun contra statului român[18]. După sfârşitul războiului, în 
decembrie 1920, opinia publică românească a fost cutremurată de 
atentatul de la Senat, organizat de teroristul-comunist Max 
Goldstein[19], pentru ca în anii următori autorităţile să înregistreze 
tot mai multe diversiuni antiromâneşti organizate de Moscova şi 
Comintern, care au întărit sentimentul că elemente din cadrul unor 
minorităţi erau neloiale statului român. 

În decembrie 1923, Federaţia Comunistă Balcanică a adoptat o 
rezoluţie care impunea Partidului Comunist din România să-şi asume 
programatic teza luptei pentru autodeterminare până la despărţirea de 
statul român a Basarabiei, Transilvaniei şi Dobrogei. O astfel de 
iniţiativă ce susţinea expres destrămarea statului român, plasa 
P.C.d.R. pe poziţii clar antinaţionale[20]. La scurt timp după eşuarea 
Conferinţei Româno-Sovietice de la Viena, P.C.d.R. a lansat lozinca 

general, al opiniei publice pentru noul profil şi pentru obiectivele 
majore ale societăţii româneşti. Reveniţi la vatră, cei care au dus 
greul războiului şi cu precădere generaţia tânără au căutat formule 
originale politico-ideologice şi spirituale care să consolideze statul 
naţional, să cultive şi să capaciteze opinia publică pentru a răspunde 
noilor provocări geopolitice şi ideologice sesizabile în relaţiile 
internaţionale, dar mai cu seamă, pentru a contracara o serie de 
pericole ce se manifestau pe plan intern şi care ameninţau dăinuirea 
României Mari[10]. 

Rusia Sovietică reprezenta un perpetuu factor de instabilitate, 
promovând o politică agresivă pe plan intern, pentru lichidarea 
„duşmanului de clasă” şi a „contrarevoluţiei alb-gardiste”, dar şi pe 
plan extern împotriva ţărilor vecine[11]. „Exportul de revoluţie” 
instrumentat şi subvenţionat de Comintern – după cum au dovedit-o 
pe deplin instaurarea regimului Béla Kun, grevele, agitaţiile, 
tentativele de „preluare a puterii de către proletariat” – releva 
vulnerabilitatea ţărilor din zona Europei centrale şi de sud-est. 
Raporturile României cu Rusia sovietică erau practic inexistente ca 
urmare a sechestrării abuzive a tezaurului românesc depozitat 
temporar la Moscova în timpul războiului şi a nerecunoaşterii de 
către oficialităţile sovietice a unirii Basarabiei cu Ţara, prin actul 
legitim de la 27 martie 1918[12]. Aceste două litigii nu şi-au găsit 
rezolvare pe tot parcursul perioadei interbelice, dar nici mai târziu, 
cu tot efortul factorilor de decizie de la Bucureşti şi al diplomaţiei 
române. Operaţiunile subversive organizate de agenţii Moscovei pe 
teritoriul românesc, au reînviat rusofobia tradiţională, completată 
contextual cu anticomunismul. Teama de dezordine, bolşevism şi 
iredentism a indus abrupt percepţia – verificată într-o anumită 
măsură – că, prin adoptarea ideologiei comuniste, elemente din 
cadrul minorităţilor naţionale sunt insensibile, chiar ostile, faţă de 
aspiraţiile generale româneşti. Faptul că liderii reprezentativi ai 
puterii sovietice (Lenin, Troţki, Zinoviev, Kamenev, Radek, 
Dzjerjinski, Jdanov, Kaganovici, Kossior, Jagoda, Beria) coordonau 
acţiunile clandestine şi teroriste ale Internaţionalei a III-a, exemplul 
tulburărilor, grevelor şi insurecţiilor proletare iniţiate de Rosa 
Luxemburg, Karl Liebnecht, Paul Lévi, Max Hoelz la Berlin, de 
Bélla Kun la Budapesta, Eugen Levin la München au întărit 
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„moldovenismului” la rangul de „teorie” oficială, politică şi 
ideologică în republica sovietică moldovenescă din stânga Nistrului 
începea o nouă eră a falsificării istorice, o nouă etapă nocivă şi 
traumatizantă, cu efecte pe termen lung, sesizabile şi în ziua de 
astăzi[27]. Practic, „moldovenismul” a fost şi a rămas un construct 
etno-cultural, ideologic şi propagandistic ce poate fi definit şi 
încadrat fenomenului totalitar comunist şi care a avut, încă de la 
începuturi, un scop politic diversionist[28].  

A fost conceput şi programat ca atare, a operat pe terenul 
culturalizării proletare, demonstrând un impact devastator asupra 
profilului identitar românesc de peambele maluri ale Nistrului. 

Prin urmare, ascensiunea agresivă a comunismului dizolvant în 
primii ani de după Unire şi identificarea unor minoritari ca agenţi 
camuflaţi ai disoluţiei statului naţional-unitar au constituit un 
permanent motiv de tensiune, generând contramăsuri din partea 
statului român (ordonanţele militare din aprilie-iulie 1924 şi, mai cu 
seamă, legea pentru reprimarea unor infraţiuni contra liniştii publice 
sau „legea Mârzescu” din decembrie 1924), dar şi reacţia dreptei 
naţional-creştine internbelice. 

Teama de bolşevism a determinat o serie de atitudini refractare 
ale oamenilor politici de dreapta faţă de iniţiativele diplomaţiei 
româneşti din anii ’30. Partidul Naţional Creştin, Partidul Naţional 
Liberal, condus de istoricul Gh. I. Brătianu şi Mişcarea Legionară s-
au manifestat vehement pe plan intern, denunţând incoerenţa şi 
neputinţa partidelor politice guvernamentale în a identifica şi 
neutraliza comunismul camuflat în diverse asociaţii, cluburi şi organe 
de presă, dar a formulat şi o „nouă ipoteză” de politică externă, care 
reevalua interesul naţional în cadrul unei alianţe româno-germane. 
Noile realităţi europene ale anilor ΄30, ascensiunea Italiei fasciste şi a 
Germaniei naţional-socialiste şi, totodată, conciliatorismului practicat 
de democraţiile occidentale, impuneau, de altfel, o nouă abordare din 
partea oamenilor politici români. Pentru menţinerea frontierelor 
României Mari – îndeosebi a graniţei de est, considerată a fi cea mai 
vulnerabilă – forţele de dreapta au identificat Rusia Sovietică drept 
inamicul principal al României Mari, iar în Germania un potenţial 
aliat capabil să asigure graniţele statului roman în raport cu 

autodeterminării Basarabiei şi susţinerea unui plebiscit în provincia 
dintre Prut şi Nistru, iar în urma Congresului P.C.d.R. din august 
1924, liderii comunişti, în frunte cu Elek Köblös, au confirmat teza 
autodeterminării până la despărţirea de statul român, îmbrăţişând fără 
rezerve directivele Cominternului şi auto-excuzându-se – în 
consecinţă – din cadrul legal al vieţii politice româneşti[21]. Tot în 
29 iulie 1924, Politbiroul Partidului bolşevic rus a decis înfiinţarea 
Republicii Socialiste Sovietice Moldoveneşti în cadrul Republicii 
Sovietice Socialiste Ucraina, care reprezenta, în fapt, constituirea 
„iredentei sovietice pentru recuperarea Basarabiei”[22]. Pentru 
destabilizarea şi reocuparea Basarabiei, Rusia sovietică şi 
Cominternul au întreprins o serie de acţiuni subversiv-
propagandistice şi politico-diplomatice, iar răzmeriţa de la Tatar-
Bunar a făcut parte din planul sovietic de recucerire militară a 
provinciei româneşti dintre Prut şi Nistru, după cum o dovedeşte 
circulara secretă a Cominternului, semnată de Radek[23]. Eşecul 
„revoluţiei de la Tatar Bunar” a determinat Moscova să pună în 
practică, la 12 octombrie 1924, decizia înfiinţării Republicii 
Socialiste Sovietice Moldoveneşti în cadrul Ucrainei, reafirmând, pe 
această cale intenţia fermă de a anexa Basarabia[24]. Concomitent cu 
organizarea acestei entităţi administrative artificiale s-a confecţionat 
o adevărată monstruozitate lingvistică, prin desconsiderarea oricăror 
reguli gramaticale de sintaxă şi de morfologie: teza 
„moldovenismului”. „Dospită” în cabinetele bolşevice de la Odesa, 
Harcovşi Balta, de cabinetele bolşevice de la Odessa, Balta şi 
Harkov, această „teorie”, pretins ştiinţifică dar, în realitate, de clară 
extracţie cominternistă, ideologizantă şi cu un scop politic bine 
definit, trebuie decriptată şi analizată în cadrul general al relaţiilor 
dintre România şi Rusia Sovietică privind problema Basarabiei 
(nerecunoaştereaapartenenţei la Regatul României a teritoriului 
dintre Prut şi Nistru şi implicit a Hotărârii de Unire a Sfatului Ţării, 
de la 27 martie 1918)[25]. Teoria „moldovenismului” şi conceptul de 
„naţiune moldovenească” au fost emise de A.I. Grinştein, I.I. 
Badeev, Gr.I. Starîişi N. Skrîpnik, membri ai Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Ucrainean şi au fost asumate programatic de 
conducerea Partdidului Comunist din România, după impunerea lui 
V. Holostenko în fruntea bolşevicilor români[26]. Prin ridicarea 
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garantau recipoc suveranitatea naţională şi neamestecul în 
problemele interne[30]. Ca premise ale destinderii diplomatice dintre 
cele două ţări au fost luate în considerare bunele raporturi survenite 
între N. Titulescu şi M. Litvinov şi chiar colaborarea dintre cei doi 
miniştri de Externe, evidenţiată la Geneva în 1933 şi continuată la 
Londra. Semnarea tratatelor de la Londra din 3-4 iulie 1933 dintre 
România, Uniunea Sovietică, vecinii ei şi Mica Înţelegere s-a dovedit 
un bun prilej pentru Titulescu de a remarca, în şedinţa Camerei 
Deputaţilor din 26 noiembrie 1934, faptul că reprezentantul sovietic 
a contribuit esenţial la efortul identificării definiţiei agresiunii şi 
agresorului şi că semnând convenţiile de la Londra, guvernul sovietic 
recunoaşte implicit inviolabilitatea teritoriului Regatului României şi, 
în consecinţă, apartenenţa Basarabiei la statul român[31]. Pactele de 
asistenţă încheiate în mai 1935 de Franţa şi Cehoslovacia cu Uniunea 
Sovietică au determinat pe ministrul român de Externe să iniţieze 
negocieri cu Maxim Litvinov în vederea semnării unui pact de 
asistenţă mutuală între România şi U.R.S.S. Încercările anterioare de 
normalizare a relaţiilor noastre cu Rusia Sovietică s-au lovit de 
fiecare dată de o atitudine extrem de rigidă în chestiunea Basarabiei 
din partea reprezentanţilor sovietici. Nicolae Titulescu a crezut sincer 
că poate fi omul providenţial care va reuşi să asigure liniştea la 
hotarul de răsărit. Prin urmare, în baza bunelor raporturi de ordin 
personal stabilite cu Maxim Litvinov, şeful diplomaţiei sovietice, 
Titulescu a negociat încheierea unui Pact de asistenţă mutuală cu 
încuviinţarea tacită a regelui şi cu susţinerea, din umbră, a Partidului 
Naţional Ţărănesc şi a Partidului Naţional Liberal. De cealaltă parte a 
baricadei s-au situat forţele politice de dreapta, mai cu seamă, 
Partidul Naţional Creştin (generat de fuziunea dintre L.A.N.C. şi 
Partidul Naţional-Agrar, din iulie 1935), condus de O. Goga şi A.C. 
Cuza, Partidul Naţional Liberal – Gheorghe Brătianu şi Mişcarea 
Legionară, care s-au împotrivit semnării pactului de asistenţă 
mutuală cu U.R.S.S., prin care se urmărea – conform planului 
Barthou – izolarea Germaniei de conivenţă cu Franţa şi 
Cehoslovacia[32]. 

Interpelările adresate guvernului de către Gh. Brătianu de la 
tribuna Adunării Deputaţilor la 5 şi 26 octombrie 1935 dezvăluiau 
suspiciunile opiniei publice şi ale unor cercuri politice cu privire la 

agresivitatea Uniunii Sovietice şi pretenţiile teritoriale ale Ungariei 
hortyste. 

Strategia generală de politică externă a României interbelice s-a 
bazat pe influenţa politicii marilor democraţii occidentale la nivel 
european şi, în consecinţă, iniţiativele noastre politice s-au pliat pe 
direcţiile diplomatice promovate de Paris şi Londra. Factorii de 
decizie de la Bucureşti au apreciat just că Franţa şi Marea Britanie au 
sprijinit confirmarea internaţională a actelor de unire de la Chişinău, 
Cernăuţi şi Alba Iulia, că sunt principalii piloni de susţinere ai 
Sistemului de la Versailles, iar obiectivul principal al politicii noastre 
externe este menţinerea statu-quo-ului european şi, implicit, a fontie-
relor fixate prin Conferinţa Păcii de la Paris. Prin urmare, orice altă 
viziune de politică externă, care ar fi pus la îndoială alianţele noastre 
tradiţionale, ignorând Franţa şi Anglia, era considerată „aventuroasă” 
şi chiar periculoasă pentru statul român. Totodată, diplomaţia română 
a avut un rol hotărâtor în constituirea şi activitatea Micii Înţelegeri şi 
Înţelegerii Balcanice, care au fost concepute ca organisme menite să 
asigure stabilitatea regională în zona sud-est europeană şi ca o 
completare şi fortificare a „sistemului versaillez” pentru această parte 
a continentului. Ministru de Externe N. Titulescu declara în faţa 
Parlamentului român, la 4 aprilie 1934, făcând bilanţul activităţii 
diplomatice din perspectiva menţinerii păcii europene şi a integrităţii 
teritoriale a României, că politica noastră externă este dirijată spre o 
strânsă colaborare cu statele care au interese comune cu ale 
României: „Izvorând din poruncile unităţii noastre naţionale, politica 
noastră externă are ca scop principal păstrarea ei ca metodă constantă 
de lucru, coordonarea progresivă a acţiunii noastre cu aceea a statelor 
cu interese comune până la integrarea ei în grupuri internaţionale din 
ce în ce mai mari. De la naţional, prin regional, la universal, iată 
lozinca României peste graniţă”[29]. 

Nicolae Titulescu s-a implicat activ în promovarea politicii 
securităţii colective iniţiate de Louis Barthou, ministrul de Externe 
francez. Anul 1934 este marcat, pe plan diplomatic, prin constituirea 
Micii Înţelegeri (9 februarie) şi de semnarea instrumentelor 
diplomatice conexe reluării relaţiilor diplomatice dintre România şi 
U.R.S.S. Între Bucureşti şi Moscova s-a derulat un schimb de note 
diplomatice care consemnau faptul că guvernele celor două ţări îşi 
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Grăniceru alături de Gh. Brătianu au luat public poziţie faţă de 
proiectata convenţia feroviară secretă încheiată între România şi 
Uniunea Sovietică. Gh. Brătianu a iniţiat o interpelare în Parlament, 
iar liderul Mişcării a emis o circulară în care denunţa politica de 
apropiere faţă de Rusia Sovietică promovată de Titulescu[34]. În 
acest context, unii oameni politici au demarat o serie de contacte cu 
oficialităţile germane pentru a sonda disponibilitatea părţii germane 
în a adopta noi formule diplomatice între cele două state. Astfel de 
întrevederi au avut loc în perioada 1934-1937, fiind iniţiate de A.C. 
Cuza, Octavian Goga, Ion Gigurtu, Gh. Brătianu şi profesorul Nae 
Ionescu, prieten intim cu Alfred Rosenberg, şeful Oficiului de 
politică externă al N.S.D.A.P[35]. 

La 16 noiembrie 1936, Gh. Brătianu s-a întâlnit cu Adolf Hitler şi 
au discutat, în prezenţa secretarului K. Meissner, o posibilă apropiere 
între cele două state. Gh. Brătianu a precizat încă din debutul 
discuţiilor că politica externă a României poate fi sintetizată în trei 
puncte: 1) „Barieră împotriva comunismului. România trebuie să-şi 
reia, ca mai înainte, misiunea la Nistru şi Marea Neagră”. 2) „Nu 
voim să fim drum de trecere, nici câmp de bătaie”. 3) „Relaţii 
economice strânse cu Germania, fapt care ar contribui la dezvoltarea 
economiei româneşti”[36]. 

Un alt punct al discuţiei l-a constituit susţinerea germană a 
revendicărilor revizioniste ale Ungariei. Hitler a replicat că România 
trebuie să se debaraseze de influenţele bolşevice, să deruleze relaţii 
economice strânse cu Germania şi că „interesul Germaniei ar fi să 
vadă în acest colţ al Europei o Românie independentă şi puternică”, 
fiind dispus să garanteze frontierele noastre. Mai mult, pentru a-şi 
dovedi simpatia faţă de România, Hitler a anunţat că este dispus, în 
acest sens, să facă declaraţii publice „la Roma şi Budapesta, dar 
mai ales la Budapesta”. Prin această abordare, cancelarul german 
dorea să demonstreze că pretenţiile revizioniste ale Ungariei erau 
susţinute de Italia prin vocea lui G. Ciano, ginerele Ducelui şi, mai 
ales, să demonteze percepţia că Germania sprijină Ungaria în 
proiectul ei de recuperare a Transilvaniei. De altfel, după instalarea 
lui Hitler la putere în ianuarie 1933, una dintre primele contacte 
externe al noului cancelar al Germaniei a fost vizita întreprinsă la 
Budapesta, în perioada 17-21 iunie 1933. Hitler s-a întâlnit cu 

tratativele ministrului de Externe cu U.R.S.S.; Gh. 
Brătianu considera inoperabil şi periculos un astfel de Pact, 
argumentând că Uniunea Sovietică nu recunoaşte unirea Basarabiei 
cu România şi se manifestase agresiv de fiecare dată când la 
Copenhaga, Viena, Varşovia se pusese problema apartenenţei 
Basarabiei la statul roman, că acordarea unui culoar de trecere pentru 
trupele sovietice ar însemna, în fapt, ocuparea ţării şi că o astfel de 
trecere a trupelor sovietice ar fi sinonimă cu bolşevizarea 
României[33]. Titulescu nu a recunoscut negocierile cu sovieticii, iar 
la 14 iulie 1936 diplomatul român a ajuns la un acord cu Litvinov 
pentru parafarea proiectului Pactului de asistenţă mutuală. Spre 
deosebire de ministrul nostru de Externe, Litvinov nu era 
împuternicit să semneze încă acest document. În contextul derulării 
negocierilor dintre Titulescu şi Litvinov, istoricul Gh. Brătianu a 
combătut cu energie ideea Pactului de asistenţă mutuală. În opinia 
liderului liberal, România se situa între două blocuri revizioniste 
reprezentate de Germania şi U.R.S.S. Dacă o alianţă cu sovieticii era 
de neconceput, din cauza problemei Basarabiei, dar şi a neîncrederii 
istorice a oamenilor politici români în buna credinţă a ruşilor, o 
apropiere de Germania era de dorit, deoarece nu existau litigii 
teritoriale directe, iar susţinerea pretenţiilor anti-Trianon ale Ungariei 
putea fi deturantă. Gh. Brătianu cerea o politică abilă, realistă în care 
nevoia manifestă de petrol şi cereale a Germaniei să fie exploatată în 
detrimentul Ungariei. De asemenea s-a observat că nu Berlinul, ci 
mai degrabă Italia lui Mussolini susţine cauza revizionistă maghiară. 
Pe de altă parte, supusă presiunii politicii de încercuire instrumentată 
de Franţa în estul Europei, Germania avea nevoie de aliaţi stabili care 
să nu marşeze la planul de izolare antigerman. Sub acest aspect, Gh. 
Brătianu a atacat ideea pactului cu U.R.S.S., considerat o sfidare la 
adresa Germaniei. 

Opinia publică şi medii politice de dreapta s-au alarmat, în martie 
1936, când ministrul Poloniei la Bucureşti (Miroslav Arcziciewski) i-
a prezentat diplomatului Mihail Sturdza un ordin emis de Ministerul 
Lucrărilor Publice, semnat de ministrul de resort, Richard 
Franasovici, prin care liniile feroviare române erau puse la dispoziţia 
Armatei Roşii pentru transportarea trupelor şi a materialului de 
război. Corneliu Z. Codreanu şi generalul Gh. Cantacuzino-
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Titulescu a sprijinit politica de securitate colectivă. Tot ministrul 
nostru de Externe a participat la tratativele premergătoare semnării 
pactelor de asistenţă mutuală dintre Franţa şi URSS, dintre 
Cehoslovacia şi URSS (1935) şi, după cum am arătat mai sus, a 
negociat un pact similar între România şi URSS. Oameni politici şi 
gazetari dau combătut concepţiile şi iniţiativele diplomatice ale lui N. 
Titulescu. Între aceştia remarcăm pe Nicolae Iorga, C. Argetoianu, 
Octavian Goga, Istrate Micescu, A. C. Cuza, Corneliu Zelea 
Codreanu, Pamfil Şeicaru, Nichifor Crainic, Nicu Porsena şi, nu în 
ultimul rând, pe profesorul Nae Ionescu. Antipatia şi adversitatea lui 
Codreanu şi, implicit, a Legiunii erau determinate de atitudinile 
omului politic N. Titulescu în chestiuni de politică internă, cât şi de 
opţiunile şi acţiunile acestuia promovate în plan diplomatic. Pe plan 
intern, N. Titulescu s-a manifestat în mai multe ocazii ca adversar 
ireductibil al fascismului, dar şi al Gărzii de Fier, considerată 
expresie a extremismului european. Legiunea îl culpabiliza pe 
Titulescu din cauza implicării ministrului de Externe în acţiunea de 
scoatere în afara legii a Gărzii de Fier, operaţiune finalizată prin actul 
dizolvării abuzive din 10 decembrie 1933[40]. Ostilitatea pe care o 
manifesta Corneliu Codreanu şi Mişcarea Legionară faţă de N. 
Titulescu era motivată şi de încercările de apropiere faţă de Rusia 
Sovietică promovate de marele diplomat. Deşi Codreanu realiza că 
planul ministrului nostru de Externe urmărea rezolvarea acestor 
litigii teritoriale prin semnarea unor documente comune care să 
garanteze reciproc frontierele şi suveranitatea ambelor state totuşi, 
liderul legionar era ferm convins de nesinceritatea ruşilor dovedită, 
de altfel, în toată istoria relaţiilor româno-ruse, de faptul că reluarea 
relaţiilor cu U. R. S. S. îndepărta şi mai mult România de Germania 
şi Italia, ce reprezentau, în opinia sa, state ale revoluţiilor naţionale. 
Din anii 1933-1934, Codreanu a militat pentru o apropiere tactică 
faţă de Germania naţional-socialistă, acuzând, pe diverse canale, 
obtuzitatea şi incapacitatea patetică a regelui şi a tuturor titularilor de 
la Ministerul de Externe de a nu vedea mai departe de recomandările 
franco-engleze şi de construcţiile politice ineficiente gen Mica 
Antantă şi Înţelegera Balcanică[41]. Totodată, Codreanu considera că 
ostilitatea cercurilor politice de la Bucureşti şi a reprezentanţilor 
noştri la Geneva pot transforma Germania dintr-un potenţial prieten 

primul-ministru ungar, care a afirmat deschis intenţiile revizioniste 
ale Ungariei. Hitler a încurajat revizionismul maghiar contra 
Cehoslovaciei, confirmând şi interesul german pentru zona sudetă, 
dar a refuzat categoric sa încurajeze pretenţiile maghiare faţă de 
România şi Iugoslavia[37]. Intenţia lui Hitler era de a nu oferi 
motive gratuite acestor doua state să achieseze la politica de 
„încercuire a Germaniei”, întrucât asupra acestor state se făceau 
presiuni externe şi erau tentate să se alinieze politicii Pactului 
oriental promovat de Franţa. Pe de altă parte, Hitler dorea să aducă 
aceste ţări în sfera de interes germană prin tratate economice reciproc 
avantajoase[38]. Şi în acest caz, potenţalul economic şi geopolitic a 
României a contat enorm în poziţionarea lui Hitler faţă de 
revizionismul maghiar. Poziţia strategică a României şi efectivele 
numeroase ale armatei române, petrolul românesc şi producţia 
agroalimentară l-au determinat pe Hitler să respingă politica anti-
Trianon a Ungariei. Peste ani, în contextul audienţei istoricului Gh. 
Brătianu la Hitler, cancelarul german, din aceleaşi motive, era dispus 
să ofere garanţii ferme privind frontierele României Mari. În finalul 
întrevederii, cancelarul german l-a autorizat pe Gh. Brătianu să 
comunice regelui şi tuturor factorilor de decizie opiniile sale[39]. 
Deşi punctul de vedere al lui Hitler a fost raportat oamenilor politici 
români pe mai multe canale, inclusiv prin Nicolae Petrescu-Comnen, 
ministrul nostru la Berlin, Bucureştiul nu a avut nici o reacţie 
pozitivă în raport cu oferta Germaniei. Factorii decidenţi de la 
Bucureşti (regele, premierul Gh. Tătărescu), după ce s-au consultat 
cu cercurile guvernante de la Paris şi Praga,  prin ministrul de 
Externe, Victor Antonescu, au transmis instrucţiuni lui N. Petrescu 
Comnen, potricit cărăra „România rămâne fără şovăire credincioasă 
alianţelor şi politicii ei”. Într-o confuzie totală, nereuşind să despartă 
realităţile de sentimente şi dovedind, astfel, o opacitate politică 
periculoasă, Bucureştiul era total dezinteresat de dezvoltarea 
relaţiilor cu Germania şi mergea în continuare pe „mâna Franţei”, 
considerată unica „protectoare” a României. 

Victime ale unor „idei fixe”, oamenii politici români nu scăpau 
nici un prilej de a acuza politica revizionistă a Germaniei şi de a irita 
Berlinul prin adoptarea unor iniţiative ostile. România s-a aliniat fără 
rezerve politicii de „încercuire” promovată de Franţa, iar N. 
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Dacă factorul german s-ar fi impus în geopolitica sud-est europeană, 
Mişcarea Legionară ar fi putut ajunge la putere, pentru a gestiona – 
cu succes, spera el – schimbarea alianţelor şi noile relaţii româno-
germane. În acest scenariu transpus parţial în realitate, de altfel, peste 
doi ani, Codreanu nu a intuit reacţia violentă a regelui, represiunea 
dură împotriva Legiunii şi asasinarea sa. Prevăzuse însă agresivitatea 
germană care, în opinia lui, nu trebuia provocată, dar mai ales 
lansase dramatica profeţie privind căderea graniţelor[46] şi 
comunizarea României: „De vor intra trupele ruseşti pe la noi şi vor 
ieşi învingătoare, în numele Diavolului, cine poate să creadă, unde 
este mintea care să susţină, că ele vor pleca înainte de a ne sataniza, 
adică bolşeviza? Consecinţele? Inutil a le discuta”[47]. Din păcate, 
aceste tragice previziuni s-au derulat cu precizie în vara anului 1940 
(notele ultimative sovietice şi dictatul de la Viena), când România s-a 
trezit total izolată – şi apoi sfâşiată – dar mai cu seamă după 23 
august 1944 şi după instalarea guvernului Petru Groza, când s-au 
creat premisele comunizării şi sovietizării României[48]. Pierderile 
teritoriale din vara anului 1940 sunt motiv de îngrijorare şi reflecţie 
amară pentru opinia publică românească. Evident erau lansate 
reproşuri şi anateme asupra celor consideraţi responsabili de 
„apocalipsa” graniţelor şi inerent se recunoşteau meritele acelor 
oameni politici care au intuit pericolul unei politici unilaterale 
„înfeudate” directivelor primite de la Paris şi Londra. Nichifor 
Crainic avea să scrie că: „Vina o poartă exclusiv politica democratică 
a României care a paralizat sistematic orice tendinţă de apropiere de 
puterile Axei. Mulţumită acestei politici dezastroase, România s-a 
găsit la 1940 cu desăvârşire izolată într-o Europă trântită la pământ şi 
având în faţă puterile Axei, animate numai de gândul sancţiunilor 
împotriva ei. Sentinţa de la Viena e corolarul funest al acestei stupide 
şi criminale politici democratice. Autorii pierderii Ardealului şi a 
Cadrilaterului sunt naţional-ţărăniştii şi liberalii, care au guvernat 
ţara în timpul Regelui Carol al II-lea şi au stârpit în sânge ideea 
apropierii de Germania sau măcar de Italia. Dacă o asemenea 
apropiere s-ar fi săvârşit la timpul ei, nu numai Ardealul şi 
Cadrilaterul ne-ar firămas, dar nici Basarabia şi Bucovina nu ne-ar fi 
fost luate în 1940 cu consimţământul puterilor Axei”. În acelaşi 
context de revoltă şi de stabilire a vinovăţiilor, Dimitrie Cristian 

al României, într-un inamic dur şi intransigent, un adevărat gropar al 
României Mari[42]. Prin urmare, într-o circulară din mai 1936, 
Codreanu denunţa iniţiativele lui N. Titulescu, susţinând că „Lumea 
sănătoasă românească este îngrijorată de soarta ţării pe care o joacă 
în mâinile sale, foarte debile, Dl. Titulescu. Noi, românii,  înţelegem 
că Dl. Titulescu este un talent, este mai puţin o inteligenţă şi aproape 
deloc o inţelepciune. Mai bine să se încredinţeze soarta unei ţări unui 
înţelept fără talent, decât unui talent lipsit de înţelepciune”[43]. 
Remarcând inaplicabilitatea intrumentelor diplomatice promovate de 
Ministerul de Externe român, dar şi deciziile lovite de nulitate  ale 
Societăţii Naţiunilor, în memoriul trimis regelui la 5 noiembrie 1936 
Codreanu afirma că: „Nu există Mica Înţelegere, nici Înţelegerea 
Balcanică. Cine crede în aceste construcţii de carton, dovedeşte că n-
a înţeles nimic”[44]. 

După ce refuzase oferta regelui în februarie 1937, cînd Carol al 
II-lea avusese o tentativă de captare a Legiunii în scopul orientării 
tineretului legionar către proiectul său de instaurare a regimului 
personal, Codreanu, în căutare de aliaţi politici, s-a apropiat de Iuliu 
Maniu, un adversar declarat al practicilor autoritare ale lui Carol al 
II-lea. După perfectarea pactului de neagresiune electorală din 25 
noiembrie 1937, Codreanu a declarat în conferinţa de presă 
organizată, la 29 noiembrie 1937, la sediul Mişcării Legionare din 
str. Gutenberg nr. 3 că: „ Eu sunt pentru o politică externă alături de 
Roma şi Berlin. Alături de statele revoluţiilor naţionale. În contra 
bolşevismului […]. În 48 de ore după biruinţa Mişcării Legionare, 
România va avea o alianţă cu Roma şi Berlinul, intrând astfel în linia 
misiunii sale istorice în lume[45]. Declaraţia lui Codreanu era 
considerată o replică insolită la adresa lui Maniu care, cu două zile 
mai înainte îşi exprima încrederea în alianţele tradiţionale. În 
realitate, cele două declaraţii divergente făceau parte din strategia 
semnatarilor pactului de neagresiune electorală şi vizau cele două 
ipoteze posibile în dinamica relaţilor internaţionale europene, 
conturând, totodată, opţiunile României în politica externă. Lansarea 
declaraţiei din 29 noiembrie 1937 semnala orientarea fermă pro-Axă 
şi apropierea ideologică de Germania naţional-socialistă. În viziunea 
lui Codreanu, mesajul său explicit reconsidera poziţia de rezervă a 
Legiunii în cazul unei noi variante în politica externă a României. 



- 79 -- 78 -

acordul de neagresiune electorală nu opera doar pe tabloul intern 
(răsturnarea guvernului Tătărescu şi blocarea instaurării dictaturii 
regale), ci anticipa două ipoteze posibile în plan extern. În cazul 
menţinerii supremaţiei anglo-franceze în relaţiile internaţionale era 
recomandat un guvern naţional-ţărănist în frunte cu Iuliu Maniu, dar 
în cazul unui alt scenariu, în care Germania şi Italia aveau un rol 
determinant în dinamica europeană, s-ar fi impus aducerea la putere a 
lui Codreanu. În această cheie – credem noi – trebuie interpretată 
declaraţia liderului legionar din noiembrie 1937 când, indubitabil, a 
lansat un mesaj explicit de politică externă şi care s-a produs la scurt 
timp după precizările oferite presei de către Iuliu Maniu, unde se 
sublinia menţinerea alianţelor tradiţionale. De asemenea, considerăm 
că strategia declaraţiilor fără echivoc în ceea ce priveşte politica 
externă a ţării, fusese stabilită anterior semnării acordului electoral în 
decursul mai multor runde de negocieri. În sine, pactul de 
neagresiune electorală conţinea şi cele două opţiuni de politică 
externă, reconfigurănd – în context interbelic – proiectul alternativ 
(pro – Antantă şi pro – Puterile Centrale), existent în România 
antebelică. În opinia noastră, la sfârşitul anilor ’30 evoluţiile 
internaţionale şi vulnerabilităţile geopolitice specifice sud-estului 
european etalau factorilor de decizie, aproximativ, acelaşi tip de 
susceptibilităţi şi scenarii agresive la adresa integrităţii teritoriale a 
statului român ca în anii 1914-1916. În consecinţă, credem că 
realităţile internaţionale recomandau o strategie de gestionare a 
opţiunilor externe comparabilă cu cea adoptată de personalităţile 
politice şi regele Ferdinand în perioada neutralităţii, însă Carol al II-
lea a preferat cu totul alte soluţii. Prin instaurarea regimului autoritar 
monarhic şi dizolvarea partidelor, regele şi-a asumat 
responsabilitatea integrală a politicii externe, iar prin suprimarea lui 
Codreanu şi a Legiunii – iniţiativă receptată de Hitler ca un afront 
personal, în condiţiile dialogului avut cu regele aflat în vizită la 
Berchstengaden[50] – Carol al II-lea a anulat o alternativă politică 
viabilă care, în climatul bulversant al anilor 1938-1940, cu Germania 
principal vector de putere, ar fi putut opera cu mai multe şanse de 
reuşită pentru salvarea frontierelor. 

Prăbuşirea României Mari în vara anului 1940 a fost, indubitabil, 
o consecinţă directă a Pactului Ribbentrop-Molotov, însă astăzi, ca şi 

Amzăr, un mare admirator al profesorului Nae Ionescu şi simpatizant 
al Legiunii, responsabilizează clasa politică românească sau, mai 
corect spus, vechea generaţie de politicieni, incapabili să păstreze şi 
să lase urmaşilor intactă moştenirea creată la 1918. Tema 
„conflictului dintre generaţii” lansată de congenerii săi 
prin Itinerariul spiritual  (Mircea Eliade), Manifestul Crinului 
Alb (Petre Pandrea, Sorin Pavel, Ion Nestor) şi prin 
articolul Generaţie, publicat de Mircea Vulcănestu 
în „Criterion”, care a generat o prolifică dezbatere culturală în 
deceniul IV este translată de Amzăr în registru politic. Pe plan intern 
„bătrânii” partidelor istorice s-au opus vehement, chiar violent, 
iniţiativelor social-politice şi spirituale ale noii generaţii, iar pe plan 
extern, „gripaţi” pe linia tradiţiei filo-franceze, nu au reuşit să facă 
diferenţa între simpatii şi interese. În august 1940, D. C. Amzăr nota 
în jurnalul său: „De obicei, copii sunt aceia care risipesc averea, 
adunată cu trudă de părinţi, dar uneori există părinţi care mănâncă şi 
distrug la bătrâneţe ceea ce au adunat în tinereţe, poate mai mult prin 
noroc şi împrejurări favorabile decât prin muncă cinstită. De astfel de 
părinţi a avut parte România Mare”[49]. 

Declaraţia lui Codreanu din noiembrie 1937, care sublinia în 
esenţă disponibilitatea schimbării alianţelor tradiţionale, a iritat 
Franţa şi Marea Britanie şi a produs efecte dezastroase în raport 
cu factorul constituţional. În opinia cercurile politico-diplomatice 
occidentale, regele reprezenta ultimul şi cel mai important 
impediment în calea ascensiunii Mişcării Legionare şi a reorientării 
politicii externe româneşti către Germania şi Italia. În consecinţă, 
democraţiile occidentale au aprobat tacit planul de instaurare a 
regimului autoritar condus de Carol al II-lea. Abrogarea Constituţiei 
din 1923, dizolvarea partidelor politice, aplicarea pe scară largă a 
cenzurii şi stării de asediu – derapaje evidente de la standardele 
sistemului democratic – au fost trecute cu vederea de democraţiile 
occidentale, atâta timp cât aceste măsuri politice asigurau lichidarea 
Mişcării Legionare, receptată la Londra şi Paris drept principalul 
vector al opţiunii pro-germane din România. Din punctul nostru de 
vedere, Codreanu nu poate fi culpabilizat pentru declaraţia fermă 
referitoare la reorientarea politicii noastre externe, întrucât mesajul 
afirma clar opţiune pro-Axă şi acesta era şi scopul. Credem că 
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Germania, au primit nenumărate reproşuri pentru politica de 
„încercuire”a Germaniei adoptată de România la cererea Franţei şi 
Angliei. Totodată, rememorând momentul 1936, vizita lui Gh. 
Brătianu la Berlin şi semnalele transmise Bucureştiului pe canalele 
diplomatice, Hitler reproşa oficialilor români că oamenii politici şi 
„Hohenzollernul de la Bucureşti” au refuzat „mâna întinsă” cu mulţi 
ani în urmă, când se oferise să garanteze toate frontierele României, 
fără ca noi să renunţăm la cele franceze şi promitea relaţii economice 
foarte avantajoase în schimbul renunţării la politica Pactului 
oriental[52]. 

Adversitatea lui N. Titulescu faţă de Germania, afişată zgomotos 
după 1933, echilibristica politică şi economică utilizată de Bucureşti 
după debarcarea lui N. Titulescu şi în special din perioada monarhiei 
autoritare, când Carol al II-lea devenise principalul factor de decizie 
al politicii externe, au creat neîncredere şi antipatie la Berlin. În 
replică, politica duplicitară a regelui faţă de Germania a fost taxată 
indirect de catre Hitler prin „dezinteresul” – termen stipulat la 
punctul 3 din Protocolului adiţional secret al Pactului Ribbentropp-
Molotov – privind Basarabia lasată pradă imperialismului sovietic. 
Totodată, aceeaşi politică duplicitară a fost „rasplătită” şi direct prin 
odiosul Arbitraj de la Viena, care a permis Ungariei ocuparea părţii 
de nord-vest a Transilvaniei şi pierderea Cadrilaterului în favoarea 
Bulgariei. Tragedia anului 1940 a consemnat falimentul regimului 
autoritar şi a determinat abdicarea regelui Carol al II-lea, considerat 
principalul vinovat de dezastrul ţării. Pierderile teritoriale au impus 
invariabil, ca unică soluţie de suprevieţuire de statului, intrarea ţării 
pe orbita Reich-ului, dar în condiţii cu mult mai drastice, comparativ 
cu perioada precedentă, în care germanii erau realmente interesaţi de 
prietenia României. Situaţia era dezastroasă. Ţara fusese mutilată 
teritorial iar societate românească demobilizată de proporţiile 
dezastrului, de neîncredere şi incertitudini. Armată română era 
inhibată de hotărârile capitularde luate de Consiliile de Coroană şi de 
către rege, dezonorată, deopotrivă, de retragerea pripită din teritoriile 
abandonate. Astfel, comunitatea românească traumatizată de 
realităţile prăbuşirii oferea generalului Ion Antonescu, şeful statului 
român, argumente şi instrumente de negociere incomparabil mai 
slabe faţă de anii 1936-1939 când, printr-o atitudine elastică şi 

ieri de altfel, istoricii reevaluează punctual momentele cheie care au 
condus la catastrofă. Această optică reconstruieştecontextul epocii şi 
propune o altă perspectivă asupra evenimentelor dramatice din anul 
1940, care ar fi putut fi evitate printr-o politică matură şi elastică în 
raport cu polurile de putere configurate în sud-estul european. 
România naviga, practic, între ostilitatea declarată a URSS, 
agresivitatea revanşardă germană şi neputinţa mascată în 
„conciliatorism” a Franţei şi Marii Britanii. În condiţiile reocupării 
Rhenaniei (martie 1936), a Anschullus-ului (1938), a prestaţiei 
deplorabile a liderilor anglo-francezi din timpul Conferinţei de la 
Munchen, a anexării Cehoslovaciei (martie 1939), factorii de decizie 
de la Bucureşti au „reacţionat” prin Tratatul economic româno-
german, semnat în martie 1939, pe care nu s-au grăbit să-l pună în 
aplicare. Ba mai mult, pentru a irita şi mai mult Berlinul, au dat 
credit „garanţiilor unilaterale”, primite în aprilie 1939, din partea 
Marii Britanii şi Franţei. Aceste „garanţii” erau simple declaraţii 
politice de conjunctură făcute de Neville Chamberlain şi Edouard 
Daladier (capitularzii de la Munchen). Ei anunţau vag că anglo-
francezii pot acorda „întreaga asistenţă ce le stă în putinţă” în cazul 
unei agresiuni împotriva României şi Greciei, care „ ar ameninţa în 
mod clar independenţa” celor două state, iar guvernele de la 
Bucureşti şi Atena ar hotărâ să opună rezistenţă. Evident că aceste 
„garanţii” nu erau dublate de acorduri tehnice carte să consemneze 
ajutorul militar concret[51].  Tragedia anului 1940 a confirmat 
erorile şcolii titulesciene de diplomaţie ancorată unilateral în direcţia 
păstrării alianţelor tradiţionale, devenite, însă, inoperabile la sfârşitul 
deceniului IV. Abia după notele ultimative din 26 şi 27 iunie 1940 şi 
anexarea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a Ţinutului Herţei, Carol 
al II-lea a decis să adapteze politica externă a României, deja răşluite, 
la realităţile geopolitice. Abia la 28 iunie 1940, regele a renunţat la 
„garanţiile” franceze şi engleze, iar noul premier, Ion Gigurtu, a 
anunţat alinierea „sinceră” la politica Axei. Era însă prea târziu. 
România pierduse momente preţioase în perioada 1936-1938, când 
Germania era direct interesată de prietenia României şi ar fi răspuns 
loial nevoilor noastre de securitate a graniţelor de Est şi de Vest. În 
noul context, Hitler era stăpân pe situaţie, iar primul-ministru I. 
Gigurtu şi ministrul de Externe M. Manoilescu, aflaţi în vizită în 
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Întregire, când a ocupat şefia Biroului de Operaţiuni de pe lângă 
Marele Cartier General[54], postul de ataşat militar la Paris, Londra 
şi Bruxelles dar mai cu seamă, reacţiile şi declaraţiile sale lansate în 
diverse ocazii şi discuţii cu oamenii politici ai vremii, îl catalogau pe 
generalul Antonescu drept un ofiţer cu simpatii filo-anglo-franceze 
de nezdruncinat[55]. Şi totuşi aceste sentimente au fost lesne 
depăşite de Ion Antonescu, omul de stat care, ţinând cont de 
realităţile geopolitice, a semnat Pactul tripartit în noiembrie 1940, 
devenind al treilea om al Axei [56] şi în nici un caz „aliatul uitat al 
lui Hitler”[57]. Totodată trebuie consemnat că Antonescu  la aceea 
dată nu avea altă soluţie onorabilă de a menţine şi salva ceea ce se 
mai putea salva din statul român. În definitiv, alianţa cu Germania 
era inevitabilă, fiind o consecinţă firească a dominaţiei germane în 
sud-estul european şi o reacţie de legitimă apărare faţă de comunism 
şi agresivitatea sovietică. Cu atât mai mult se impune recunoaşterea 
meritelor oamenilor politici care, în anii precedenţi, intuiseră 
supremaţia germană pe continent şi se pronunţaseră pentru o 
apropiere de Germania. 

2. Mareşalul Antonescu, pericolul comunist şi lupta pentru 
Basarabia 

Biografia lui Ion Antonescu dezvăluie o simbioză perfectă între 
spiritul ostăşesc şi vocaţia omului politic. Ca militar şi apoi ca lider 
politic – din 1940 – Antonescu a fost omul de acţiune şi concepţie 
care, în diverse funcţii şi pe parcursul unor misiuni, a depăşit de cele 
mai multe ori statutul de funcţionar, de om aflat sub comandă. El nu 
s-a mărginit să lanseze doar expertize de cabinet ci a operat şi 
recomandat soluţii de ordin strategic, argumentate doctrinar, 
dovedind o adâncă înţelegere asupra unor fenomene ostile existenţei 
statului român. A intuit pericolul comunist şi l-a catalogat drept 
continuator ideologic al politicilor expansioniste seculare coordonate 
de Moscova. Dacă Rusia ţarista opera cu ideile pan-ortodoxiste şi 
pan- slaviste, Rusia bolşevică acţiona în registru ideologic, utilizând 
formula „revoluţiei continue” şi a sloganului „Proletari din toate 
ţările, uniţi-vă”. Într-un amplu răspuns acordat chestionarului lansat 
de Al. Brătescu-Voineşti în 1943, Mareşalul Antonescu dovedea o 
profundă înţelegere a comunismului: „Cârmuirea proletariatului, 
instaurată într-o ţară mare (URSS) a răsturnat domnia unor tirani şi a 

echilibrată de apropiere politico-economică faţă de Germania s-ar fi 
evitat, poate, tragedia anului 1940. Protagoniştii politicii de 
apropierea dispăruseră, însă. Corneliu Codreanu fusese asasinat iar 
Mişcarea Legionară reprimată cu o violenţă extremă. Octavian Goga 
era decedat din cauze naturale sau, după cum s-a spus în epocă, 
otrăvit. Alţi oameni politici erau consideraţi nereprezentativi, fără 
partid puternic şi fără anvergură politică (Gh. Brătianu, ing. Ion 
Gigurtu), sau realmente inutilizabili ( A. C. Cuza, un bătrân trecut de 
80 de ani). În septembrie 1940, Carol al II-lea a propus lui M. 
Manoilescu să formeze un guvern de dreapta, care să acţioneze ca un 
paratrăsnet în faţă pretenţiilor germane, însă fostul ministru de 
Externe, a refuzat, considerându-se consumat şi compromis politic 
prin rolul ingrat distribuit de rege; acela de semnatar al Dictatului de 
la Viena. Lipsa oamenilor politici cu şanse reale de a negocia cu 
Berlinul adâncea agonia regimului carlist şi dovedeau, încă odată, 
erorile săvârşite şi incapacitatea regelui de a rezolva criza. Varianta 
Antonescu a fost sugerată regelui de W. Fabricius, reprezentantul 
Germaniei la Bucureşti şi de Valer Pop, însă a fost agreată de Iuliu 
Maniu şi C. I. C. Brătianu, aflaţi în relaţie directă cu Antonescu. 
Dezorientat de manifestările ostile ale opiniei publice, Carol a II-lea 
l-a eliberat pe generalul Antonescu, reţinut cu domiciliu obligatoriu 
la Mănăstirea Bistriţa din Oltenia. În ţară se crease o stare 
insurecţională în care un rol dominant îl avea Mişcarea Legionară, 
singura forţă organizată, disciplinată şi capabilă de reacţie. Puciul 
declanşat de Horia Sima la 3 septembrie 1940 (Bucureşti, Braşov, 
Constanţa) a grăbit investirea cu puteri depline, cerută de generalul 
Antonescu pentru a pune capăt haosului şi a „reprima pe legionari”. 
Renunţarea la prerogativele regale a oferit, în fapt, lui Ion Antonescu 
instrumentele necesare pentru a forţa abdicarea lui Carol al II-
lea[53].  De altfel, în discuţiile generalului Antonescu privind 
participarea ţărăniştilor şi liberalilor la un guvern de uniune 
naţională, abdicarea regelui era condiţia principală impusă de liderii 
celor două partide. 

Trebuie menţionat, însă, că întreaga carieră militară şi atitudine 
politică a generalului Antonescu nu-l recomanda ca „om al 
Germaniei”, ci din contră. Profesionalismul ofiţerului de stat major şi 
îndârjirea dovedite împotriva trupelor germane în Războiul de 
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Înlăturarea presiunii exercitate de Front-Otdel, care declanşase 
acţiuni de represiune politică împotriva membrilor Sfatului Ţării şi a 
Consiliului Directorilor Generali, a făcut posibilă desfăşurarea liberă 
a şedinţei memorabile din 27 martie/9 aprilie 1918 a Sfatului Ţării, 
votarea şi adoptare Hotărârii de Unire a Basarabiei cu România. 

După momentul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, victoria 
revoluţiei bolşevice din Ungaria şi instaurarea Republicii Ungare a 
Sfaturilor (Sovietelor), în martie 1919 a creat o atmosferă încordată 
între Ungaria şi România. Regimul comunist Kun Béla (ministru de 
Externe) a protestat împotriva „ocupării” Transilvaniei şi ameninţa 
cu represalii combinate din partea Ungariei şi Rusiei Sovietice. În 
urma ofensivei trupelor ungare care au forţat Tisa, locotenent-
colonelul Antonescu a întocmit planul de respingere a atacului 
unguresc, trecerea armatei române peste Tisa, înaintarea în teritoriul 
inamic, pe direcţii şi etape de marş, şi – nu în ultimul rând –  
memorabila ocupare a Budapestei. Aceste repere operative din 
biografia ofiţerului de stat major explică anticomunismul asumat şi 
manifestat de Ion Antonescu, omul de stat. 

După Războiul de Întregire, Ion Antonescu a reprezentat 
România cu cinste şi profesionalism desăvârşit  la Paris, Londra şi 
Bruxelles ca ataşat militar. A deţinut mai multe funcţii de răspundere 
în organigrama armatei române: comandant al Centrului de instrucţie 
al Cavaleriei din Sibiu, comandant al Şcolii Superioare de Război, 
secretar general al Ministerului Apărării Naţionale, iar în perioada 
1933-1934 a fost şef al Marelui Stat Major.  În cabinetul condus de 
Octavian Goga (28 decembrie 1937-1o februarie 1938), generalul 
Antonescu a fost numit ministrul Apărării Naţionale, poziţie păstrată 
şi în primul guvern prezidat de patriarhul Miron Cristea[61]. 

În contextul lansării notelor ultimative din iunie 1940, generalul 
Antonescu s-a înfăţişat regelui Carol al II-lea şi s-a opus vehement 
retagerii fără lupta armatei române din Basarabia şi din Nordul 
Bucovinei., iar la 1 iulie 1940 a adresat o scrisoare regelui unde era 
atacată în termeni duri politica de abandon a teritoriului naţional şi 
erau menţionate erorile regimului carlist. Aceeaşi temă a greşelilor 
săvârşite de Carol al II-lea, dar mai ales marea eroare a retragerii din 
Basarabiei fără a opune rezistenţă a fost reluată de Ion Antonescu pe 
parcursul anilor în care devenise conducătorul statului român[62], 

instaurat pe aceea a altora. Cine poate afirma că proletariatul, care a 
sângerat pentru a se elibera de tiranie, are astăzi libertatea de a-şi 
spune cuvântul şi de a decide în alt fel decât avea, unul singur, de 
soarta lui? Democraţia, pentru a pune mâna pe putere şi pentru a se 
menţine, a recurs la demagogie, demagogia a dus [în URSS] la 
anarhie şi anarhia la cea mai groaznică tiranie”[58]. Prin această 
declaraţia din 1943 nu înseamnă că Mareşalul Antonescu realizase 
doar în acel moment nocivitatea comunismului. Acţiunile periculoase 
ale bolşevismului fusese cu mult timp în urmă decriptate şi denunţate 
de Ion Antonescu, întrucât manifestase atitudini anticomuniste încă 
din 1917, odată cu izbucnirea revoluţiei bolşevice. 

Mlitar de excepţie, exigent cu sine şi cu ceilalţi, Ion Antonescu a 
dovedit mari calităţi de ofiţer de stat-major. În perioada Războiului 
de Întregire, ca şef al Secţiei Operaţii din cadrul Marelui Cartier 
General Român, locotenent-colonelul Antonescu a contribuit la 
lichidarea focarelor comuniste din România, organizând ample 
acţiuni de dezarmare a soldaţilor ruşi bolşevizaţi şi trimiterea lor 
peste Nistru[59]. Şi tot el, în decembrie 1917, a conceput un material 
cu titlul Constatări şi aprecieri asupra situaţiei actuale a Armatei şi 
Ţării Româneşti, în care erau menţionate ipotezele şi repoziţionarea 
României în contextul războiului mondial. Erau anticipate momente 
deosebit de grave pentru soarta ţării şi a armatei române – pace 
separată cu Puterile Centrale, capitulare, dispersarea forţelor armate 
ori replierea peste Prut, sau peste Nistru, continuarea pîna la capăt a 
rezistenţei armate –, la care Antonescu emitea soluţii strategice 
adecvate, luând în calcul dezintegrarea armatei ruse aliate şi 
bulversarea climatului social şi politic din Imperiul ţarist, sub 
impulsul revoluţiei bolşevice. 

În contextul constituirii Sfatului Ţării şi proclamării Republicii 
Democratice Moldoveneşti, în decembrie 1917, a terorii instaurate de 
bandele bolşevice care prădau şi comiteau asasinate, Consiliul 
Directorilor de la Chişinău a trimis două delegaţii la Iaşi pentru a 
cere guvernului român şi reprezentanţilor Antantei ajutor militar în 
vederea restabilirii ordinii. Astfel, la 2 ianuarie 1918, tot 
locotenentul-colonel Ion Antonescu a elaborat Studiul referitor la 
trimiterea de trupe în Basarabia[60], care urmărea lichidarea 
„bandelor roşii” şi normalizarea situaţiei între Prut şi Nistru. 
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inegalabilul istoric Nicolae Iorga, apostolul rezistenţei din anii 
Războiului de Întregire şi al rezistenţei cu orice chip şi cu orice 
sacrificiu în faţa agresiunii sovietice, opinie susţinută de Profesor în 
cele două Consilii de Coroană din iunie 1940. În contextul ocupării 
Basarabiei, N. Iorga a adăugat două paragrafe simbolice[66] la 
micro-siteza publicată cu ani în urmă şi intitulată Adevărul asupra 
trecutului şi prezentului Basarabiei[67]. Istoricul semnala că Uniunea 
Sovietică anexase prin forţă „un teritoriu naţional şi de drept 
naţional” care „va fi reluat la cel dintâi prilej favorabil”[68]… Iar 
acest „prilej favorabil” s-a dovedit a fi 22 iunie 1941. Totodată, 
participarea armatei române la Războiul din Răsărit a avut şi o altă 
dimensiune surprinsă şi subliniată cu acurateţe în chiar ziua de 22 
iunie 1941[69]. El a fost definit şi proclamat drept Sfânt, fiind 
declanşat cu scopul reintrării în drepturile noastre istorice, naţionale, 
pentru lichidarea comunismului internaţionalist şi ateu, dar şi 
pentru apărarea credinţei creştine, care reprezenta şi reprezintă 
predicatul ontologic-spiritual fundamental al civilizaţiei româneşti şi 
europene. În binecunoscutul Ordin către Armatădin 22 iunie 1941, 
generalul Antonescu reuşea să împletească în mod strălucit tematica 
naţională şi creştină, dincolo de arta propagandei şi manipulării pe 
care o reclamă obsesiv diverşi analişti, contestatari ai lui Antonescu. 
În primul rând trebuie remarcat că îndemnul lui Antonescu adresat 
armatei române se plia pe o stare de spirit şi răspundea unei aşteptări 
unanime din societatea românească: „V-am făgăduit din prima zi a 
noii domnii şi a luptei mele naţionale să vă duc la biruinţă. Să şterg 
pata de dezonoare din cartea Neamului şi umbra de umilire de pe 
fruntea şi epoleţii voştri..A sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta 
drepturilor strămoşeşti şi a bisericii, lupta pentru vetrele şi altarele 
româneşti”[70]. În condiţiile concrete ale timpului şi în consonanţă 
cu limbajul tipic al epocii,  discursul lui Ion Antonescu evoca figurile 
marilor voievozi şi sublinia clar obiectivele războiului: pentru 
neam, pentru cruce şi pentru zdrobirea comunismului: „Plecaţi 
azi pe drumul biruinţelor lui Ştefan cel Mare, ca să cuprindeţi cu 
jertfa voastră ceea ce au supus strămoşii cu jertfa lor. Înainte! Fiţi 
mândri că veacurile ne-au lăsat aci strajă dreptăţii şi zid de cetate 
creştină. […] Să cinstiţi prin vitejia voastră amintirea lui Mihai Vodă 
şi a lui Ştefan cel Mare, a martirilor şi eroilor căzuţi în pământul 

dar şi în cursul procesului ce i-a fost inscenat de autorităţile 
comuniste manevrate de ocupantul sovietic. Tot în acest cadru, 
amintim Memoriul prezentat „Tribunalului Poporului” la 16 mai 
1946, în care Mareşalul preciza că „în iunie 1941 a fost o acţiune 
(atacarea URSS) care se încadra şi era urmare a agresiunilor pe care 
le suferise (din partea sovieticilor) poporul român”[63]. De 
asemenea, lui Grigore Gafencu, ministrul plenipotenţiar la Moscova 
în iunie 1941, în timpul unei întrevederi cu V. M. Molotov ce avea 
drept scop restituirea documentelor de acreditare, i s-a reproşat de 
către şeful Ministerului de Externe al URSS intrarea armatei române 
în Basarabia şi asocierea României la „atacul banditesc”al Germaniei 
împotriva URSS. Grigore Gafencu a explicat cu demnitatea că „ prin 
ultimatumul brutal din anul trecut, prin ocuparea Basarabiei, a 
Bucovinei şi chiar a unei părţi din vehea Moldovă despre care am 
avut prilejul să vorbesc d-lui Molotov în mai multe rânduri, prin 
încălcarea teritoriului nostru, prin actele de forţă care au intervenit pe 
Dunăre […], Uniunea Sovietică a distrus în România orice 
simţământ de siguranţă şi de încredere şi a stârnit îndreptăţita teamă 
că însăşi fiinţa statului român este în primejdie. Atunci am căutat 
sprijin în altă parte […] Lovitura cea dintâi, care a zdruncinat unei 
asemenea Românii, chezăşia de siguranţă şi de pace, a fost dată din 
nenorocire de guvernul sovietic. Cele ce se întâmplă azi sunt 
urmările acestei nenorociri care a dus acum la război între cele două 
popoare care niciodată în istorie nu au luptat unul împotriva 
altuia”[64]. Prin urmare, implicarea României în al doilea război 
mondial prin intrarea armatei române în Basarabia la 22 iunie 1941 
era răspunsul firesc la agresiunea sovietică din vara anului precedent. 
Era o replică normală şi corectă a statului român, lansată împotriva 
unui act samavolnic făptuit de Uniunea Sovietică, era o 
decizie politică, militară şi, deopotrivă,un gest de reparaţie 
istorică. Războiul nostru în Răsărit, de la 22 iunie 1941 până la 23 
august 1944 a fost unul drept pentru eliminarea comunismului şi 
eliberarea provinciilor istorice  ale Basarabiei, Bucovinei de Nord şi 
a Ţinutului Herţa, teritorii răpite în urmă cu un an. A fost dorit de 
întreaga suflare românească, gândit şi aşteptat în mintea şi sufletului 
tuturor românilor şi chiar preconizat imediat după drama românească 
din iunie 1940[65]. În acest sens apelăm la nimeni altul decât 
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diplomat cu privire la pericolul comunismului moscovit. În opinia 
fostului reprezentant al ţarului Nicolae al II-lea „Nu bolşevismul 
constituie primejdia morală care ne pândeşte, ci Rusia, Rusia pur şi 
simplu”[76]. Permanenţa factorului rusesc şi pericolul slav au fost 
alte teme predilecte ale discursului politic antonescian, în contextul 
în care s-a sesizat că imperialismului rus din secolele XVIII-XIX este 
suplinit cu succes, în secolul XX, de cel sovietic, că expansionismul 
Kremlinului a utilizat iniţial biserica pravoslavnică, după cum cel 
sovietic foloseşte ideologia comunistă[77]. 

În încheierea demersului nostru, întru lămurirea exactă a acţiunii 
întreprinse de Ion Antonescu la 22 iunie 1941, este necesară şi, 
deopotrivă, binevenită rememorarea momentelor dramatice trăite de 
Mareşal în contextul procesului nedrept instrumentat de noua putere 
comunistă de la Bucureşti. Emanaţie a ocupantului sovietic, 
„Tribunalul Poporului” a lansat o serie de acuzaţii privitoare la 
caracterul „premeditat” al ofensivei de la 22 iunie 1941, la 
planificarea „crimei” de „agresiune” împotriva URSS, la trecerea 
Nistrului, la „înfeudarea” economică faţă de Germania nazistă. 
Răspunsurile Mareşalului Antonescu au destrămat punctual toate 
alegaţiile răuvoitoare ale acuzatorilor publici şi ale preşedintelui 
„Tribunalului Poporului”, nimeni altul decât Alexandru 
Voitinovici[78]. Victimă a sentinţei odioase emise de acelaşi 
„Tribunal al Poporului”, Mareşalul a cerut să fie „condamnat la 
moarte”, refuzând orice virtuală „graţiere”… Şi totuşi, cu câteve zeci 
de minute înainte de trecerea la cele veşnice, cu prilejul ultimei lor 
discuţii, la Penitenciarul Jilava,a mărturisit cu obidă mamei sale 
adevăratul motiv al urii cu care fusese acuzat şi diabolizat de 
reprezentanţii puterii sovietice… A comuniştilor „fără de Neam şi 
Dumnezeu” care, în urmă cu un an (1945) preluaseră frâiele 
guvernării după intervenţia forţă a lui A. I. Vîşinschi şi răsturnarea de 
la putere a generalul Rădescu. În faţa mamei sale, Antonescu a 
punctat realist şi a evocat magistral adevăratul motiv al execuţiei … 
Astfel, Istoria  a înregistrat o declaraţie cu valoare testamentară, o 
recunoaştere şi, totodată, un îndemn rostit din străfundurile ethosului 
românesc. Un strigăt de luptă pornit din lăuntrul fiinţei sale către 
adâncurile conştiinţei româneşti, către cei de ieri, pentru cei de azi, 

veşniciei nostre, cu gândul la Dumnezeu. Să luptaţi pentru dezrobirea 
fraţilor noştri, a Basarabiei şi Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, 
a vieţii şi căminelor batjocorite de păgânii cotropitori. Să luptaţi 
pentru a ne răzbuna umilirea şi nedreptatea”[71]. Cele două 
documente istorice difuzate la 22 iunie 1941 (Ordinului de zi către 
Armata Română şi Proclamaţia către Ţară) 

Un alt aspect la care trebuie reflectat cu deosebită seriozitate îl 
constituie percepţia şi convingerile asumate şi declarate de 
Antonescu în raport cu locul, rolul şi ponderea factorului rusesc în 
adoptarea unor decizii politico-militare. Gândind la trăinicia şi 
dăinuirea României, Mareşalul Antonescu nu putea ignora rolul 
perturbator al Rusiei evidenţiat încă de la începutul secolului al 
XVIII-lea. Vecinătatea Rusiei şi imperialismul camuflat sub diverse 
forme contura pe deplin blestemul geopolitic al României[72]. În 
acest cadru reamintim că regretatul istoric Gh. Buzatu a afirmat, nu o 
dată şi pe bună dreptate, că noi, românii, „suntem prea aproape de 
Rusia şi prea departe de Dumnezeu”, demonstrând în scrierile sale că 
mareşalul Antonescu era pe deplin conştient de pericolul rusesc[73]. 
Intervievat de ziaristul italian Lamberto Sorentino de la „Il Tempo”, 
mareşalul Antonescu a recunoscut că „Eu lupt cu Rusia, care este 
inamicul mortal al ţării mele. Jafurile Germaniei le putem îndura, dar 
sub ameninţarea Rusiei putem sucomba. Rusia vrea 
Constantinopolul, încă din timpul Ecaterinei a II-a, ieşirea la mările 
calde, şi noi reprezentăm piedica principală în realizarea unei 
asemenea aspiraţii”[74]. Întrebat de către ziaristul italian despre 
ponderea comunismului în acest proiect secular al Rusiei, şeful 
statului român a răspuns ca  unui bun cunoscător al istoriei Rusiei, 
evocând cu precizie diferenţa între obiectivul permanent şi metodele 
conjuncturale: „Eu lupt întotdeauna cu Rusia, comunismul Uniunii 
Sovietice este un mijloc, nu sfârşitul imperialismului rus, care vrea 
Constantinopolul şi poate să ajungă acolo numai traversând sau 
înghiţind România”[75]. De asemenea, în concepţia lui Ion 
Antonescu, popoarele europene şi în primul rând românii („latinii de 
la Dunăre”) au fost sub presiunea şi ameninţarea slavă. De altfel, cu 
prilejul unei întâlniri cu Poklewski-Koziel, fostul ministru al Rusiei 
ţariste la Bucureşti, stabilit în României după izbucnirea revoluţiei 
bolşevice, jurnalistul Ion Joldea Rădulescu l-a chestionat pe fostul 
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italieni, spanioli vor dispărea. Despre România nici nu se mai vorbea, 
această ţară va fi divizată şi chiar poate din prima jumătate a 
secolului XX lumea va uita că a existat statul român. Nu vor mai fi 
păduchii baltici, nici greci, nici croaţi, nici albanezi. Un timp vor 
perpetua englezii, dar imediat ce Rusia va acapara Finlanda, Suedia 
şi Norvegia, le va cânta cucul şi englezilor (p. 7-8).  După informația 
respectivă, este mai mult ca veridică ipoteza-avertisment lansată de 
geopoliticianul și profesorul Ilie Bădescu că – imediat după ultimul 
război mondial – a fost lansată cruciada pentru anihilarea națiunilor 
est-europene. 

Întreaga mașinărie ideologică cominternistă funcționa furibund 
întru cosmopolitzarea și asimilarea națiunilor. După Spania, România 
a fost transformată în „oaia neagră” a Europei (prof. Teodor 
Codreanu), astfel erau diabolizate și personalitățile politice 
proeminente pe toate căile și prin toate mijloacele. Pe parcursul 
deceniului cinci, un literat foarte prolific – Isac Ludo – lansa un ciclu 
de lucrări cu titulatura „Paravanul de aur”, unde erau denigrați, 
inadmisibil, toți politicienii naționali. Calomniada editorială era 
lansată în tiraje enorme. Scriitorul Marin Preda a reacționat la 
maniacala diabolizare a personalităților neamului prin romanul 
„Delirul” – lansat în 1975, care a atins un tiraj record – circa 100 mii 
de exemplare. Autorul a plăsmuit opera sa în temeiul amintirilor 
proprii pe care le păstra din Bucureştii anilor 1940-1941. A doua 
sursă au fost ziarele epocii respective, dar n-a avut acces la liteatura 
din Occident… Romanul a mers împotriva istoriografiei oficiale, 
aplicând lovitură de grație regimului,  romancierul a inițiat terapia 
prin roman – deculpabilizarea României, a poporului și a Mareșalului 
întro epocă când  continua alt delir ideologic sub mască pacifistă și 
acesta este meritul literar-istoric al marelui autor. 

Evident, de aici a început calvarul autorului, a intervenit poliția 
politică sovietică, care impunea apariția volumului reevaluat, dar M. 
Preda a lansat – peste doi ani – cartea memorialistică „Viaţa ca o 
pradă”, apoi romanul „Cel mai iubit dintre pământeni”, care au avut 
un succes grandiose, grație faptului că se aștepta reeditarea și 
continuarea „Delirul”. Marin Preda polemiza cu L. Tolstoi referitor 
la ipoteza că istoria, adeseori, este opera conducătorilor, prezenta 
portretul lui Hitler şi formula teoria „delirului” epocilor și a 

Comunicarea 9 
 

Reabilitarea și 
monumentalizarea memoriei 

Mareșalului martir 
 

Grigore GRIGORESCU, 
publicist, scriitor 

 
  
„…nu s-a născut încă rusul care să fie în stare a ne insufla 

frică,. …Rusia e în mod egal muma mîndriei şi a lipsei de 
cultură, a fanatismului şi a despotiei. În tendenţele de 
cucerire…caută compensaţie în glorii sîngeroase şi în cuceriri...” 

(Eminescu, 7 aprilie 1878, Timpul) 
 
Conform magistralei afirmații eminesciene – „Fiecare literatură 

naţională formează focarul spiritului national... ea arată nivelul vieţii 
publice spirituale”. Aportul literaturii la reabilitarea martirilor 
neamului – din care face parte și Mareșalul Ion Antonescu – 
incalificabil detestat, denigrat, calomniat și sacrificat – ca și întreaga 
noastră istorie –  este foarte valoros și indiscutabil. Mircea Eliade 
consemna alt adevăr similar: „…România n-a mai cunoscut 
libertatea... de care ne-am bucurat noi, cei care am scris între 1925 şi 
1940”. Actualmente, grație proniei cerești, noi beneficem de 
libertatea pentru reabilitarea eroilor naționali. 

Pare ilogic și paradoxal, dar suferințele popoarelor – după 
războiele imperiale – sunt urmate-amplificate de crime ideologice 
bestiale: teroare-tiranie de sorginte homofobă. Autorii cumplitului 
etnogenicod sunt despoții imperiului răului sovieto-slav. Din 
romanul scriitorului Ion Iachim „Cireşe pentru Mareşal” (2012) 
aflăm un adevăr cumplit, inimaginabil și incalificabil: încă „de prin 
1898, Stalin îşi propusese şi ştia că mai devreme sau mai târziu toate 
popoarele mici şi mijlocii, atât cele din imperiul rus, cât şi din jurul 
acestuia, inclusiv georgienii, vor fi asimilate. Se va forma o nouă 
naţie cu rădăcini vechi, slave. În vestul Europei nemţii vor înghiţi 
celelalte naţii, vor lucra metodic şi peste o sută de ani francezi, 
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în reviste, inclusiv în lucrările sale, Ion Ciocanu  („Cărţile din noi” 
(2011) şi „Absenţa exclusă” (2013): „Romanul este o lucrare cu 
adevărat valoroasă și care se „citeşte cu mult interes; Ion Iachim a 
înfăptuit un studiu amănunţit, s-a documentat în vastul material 
factologic referitor la viaţa şi activitatea Mareşalului şi a reuşit să 
prezinte o imagine amplă şi adecvată a marelui martir şi Erou al 
neamului nostru, determinându-ne să fim cu toată fiinţa alături de 
acel „copil din viitor” – care în roman este Alistar Vărzărescu din 
Codreanca basarabeană”. Revista românească din Germania „Art-
Emis”, la  22 octombrie 2012, a găzduit un eseu  foarte elogios și 
ingenios  – „Un monument între coperţi de carte” – semnat de 
Gheorghe Pârlea, iar la 27 august 2012, Virgil Rațiu a publicat o 
cronică valoroasă în ziarul județean din Bistrița Năsăud, unde evalua 
judicios aportul autorului în elucidarea destinului Mareșalului etc. 
 Cu toate acestea, constatăm resemnați un fapt foarte regretabil, 
consternant: romanele au fost insuficient promovate de criticii literari 
și de specialiștii în materie de istorie. Asupra situației respective 
inadmisibile s-a referit scriitorul Ion Ciocanu în mai multe alocuțiuni 
publice. 

     Romanul „Decameron basarabean sau Dumnezeu i-a dat 
omului puşca”, apărut în 2005, spre deosebire de „Decameronul” lui 
Boccaccio” (N. Rusu), reflectă istoria tragică a românilor înstrăinați, 
este un roman-document care „poate sta cu cinste alături de 
zguduitorul roman documentar al lui Paul Goma intitulat „Basarabia” 
(prof. Theodor Codreanu, 2005). Tot prof. Theodor Codreanu elucida 
alt adevăr fundamental: „…cred că numai un scriitor basarabean 
putea să creeze imaginea unei Basarabii a Mareşalului. Li se va părea 
unora idealizantă şi „incorectă politic”. Cert e că ea convinge, căci 
autorul rupe din adâncurile fiinţei sale ingenuitatea atât de necesară 
artei şi pe care postmodernitatea a pierdut-o”.         

      Al doilea roman – „Cireşe pentru Mareşal”  – a fost conceput 
şi ca un obol al autorului adus memoriei legate de începutul 
calvarului Basarabiei – împlinirea a 200 de ani de la raptul produs în 
1812. În epilogul lucrării „Cireşe pentru Mareşal” autorul scrie: „Cu 
regret, consecințele acestui rapt s-au agravat. Ca să-mi trezesc 
conaționalii, am strigat și eu cu eseul „O istorie a expansiunilor 
rusești” și cu acest roman despre Mareșal” (p. 364). Sperăm că 

persoanelor delirante. Desigur, România și Antonescu nu puteau 
evita condiţia „delirului” – o realitate militară infernală provocată de 
bolșevismul slav (apropo, de ce nu sunt deconspirate cauzele 
producerii bolșevismul ca accident istoric?). Au urmat atacurile 
asupra lui Marin Preda – care a „atentat” la reabilitarea lui Ion 
Antonescu. La 14 mai 1975, chiar ziarul  „Literaturnaia Gazeta” 
imputa ieşirea din dogma cominternistă, impediment preluat și de 
„Europa Liberă”, era reacția univocă sovietică, germană şi 
americană, comanda politică a unui singur centru. Acad. Eugen 
Simion scria: „Delirul” este un roman care își asumă o temă gravă: 
cum trec trei-patru tineri printr-o mare tragedie a istoriei... interiorul 
unei istorii imposibile”. Autorul romanului a decedat subit și straniu 
în 1980, iar cauza era lesne de înțeles:  curajul de a publica și a nu 
renunța la romanul antisitem.      

Conform istoricului literar Ion Ciocanu, în timpurile sovietice – 
despre Mareșalul Ion Antonescu – în republică scria obiectiv 
publicistul Foca Obadă. În epoca democratizării – Valentin 
Mândâcanu a dedicat eroului național mai multe pagini elogioase, 
Vasile Toma etc.  În deceniul trecut, istoricul Alexandru Moraru a 
inițiat studii fundamnentale istoriografice în domeniul 
antonecologiei, iar scriitorul Ion Iachim a consacrat o trilogie literară 
mareșalului. Pe la începutul deceniului actual, pentru prima dată, 
Vasile Șoimaru a rostit adevărul adevărurilor în Cotidianul 
„Timpul”: o ultimă reîntregire a României o datorăm lui Hitler și 
Antonescu… 

Investigațiile unicale și temerare ale istoricului arhivist şi 
publicist Alexandru Moraru, inclusiv și a altor cercetători de 
prestigiu, a inspirit și a posibilizat apariția romanelor scriitorului Ion 
Iachim – „Decameron basarabean sau Dumnezeu i-a dat omului 
puşca” și „Cireşe pentru Mareşal” – unde  protagonistul  principal 
este mareşalul Ion Antonescu – un subiect foarte complicat – 
participarea României sub conducerea lui Ion Antonescu și aliat al 
Germaniei la reîntoarcerea provinciilor istorice ocupate de URSS în 
fatidicul an 1940. Era evident faptul ca crictica literară să reacționeze 
pe potrivă la acest eveniment remarcabil. Nicolae Rusu a publicat 
una din  primele  cronici în „Literatura și arta” la 29 septembrie 2005 
–  „Basarabia, pușca și Decameronul”. Exegeze minuţioase a publicat 
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Orice exeget ce se pronunță în aprecierea adevărului epoicii 
Mareșalului, indiferent de partizanatul politic, nu poate neglija 
următoarele opinii ori teze-ipoteze: 

Mai întâi, evocăm ipoteza ilustrului antonescolog Gh. Buzatu: 
„Indiferent de orice intenţii şi iniţiative nenorocite ce i s-au atribuit în 
epocă ori continuă a-i fi imputate, Ion Antonescu, cel de-al III-lea 
Mareşal al României după 22 august 1941, a fost singurul lider 
politic şi militar capabil a pregăti, declanşa şi purta Războiul din Est 
(1941-1944), alături de Germania şi aliaţii ei, împotriva U.R.S.S. şi a 
Naţiunilor Unite… pentru refacerea României Mari şi zdrobirea 
comunismului”. 

   Contextual, continuăm cu ipoteza altui istoric, membru 
corespondent al Academiei Române, Șerban Papacostea: „23 august 
1944 a fost o lovitură de stat prin care Regele a pus capăt regimului 
dictatorial și a preluat prerogativele sale în cadrul Monarhiei 
Constituționale”. 

 Trebuie recunoșcut și apreciat meritul Regelui Mihai că Stalin n-
a „tăbăcit România, altfel ar fi transformat-o în republică sovietică 
(E. Huruzeanu, TVR, 23.08.2004), România putea să dispară de pe 
harta lumii ca Iugoslavia…” Apoi, nu știm de intram în NATO și UE 
fără suportul Regelui Mihai? 

    Colaterale precedentelor opinii sunt și aprecierile profesorului 
Bogdan Murgescu, preşedintele Societății de Ştiinţe Istorice din 
România: „Incompetenții afirmă că 23 august 1944  a fost o trădare a 
Regelui. Cei care discută în termenii trădării nu știu despre ce 
vorbesc. Se poate discuta numai dacă 23 august putea fi mai devreme 
ori mai târziu. Soarta Poloniei, a Cehoslovaciei, Ungariei, Bulgariei – 
aliații Germaniei – a fost și mai cumplită…”             

După evenimentele din 23 august 1944, A. Paucher a sosit 
imediat la București cu avionul și primele cuvinte-reproș rostite către 
noile autorități au fost: „La ce dracu v-a trebuit insurecția asta?”  

Evident, nu pitem cere oircui să cunoască, intuiască realitatea 
istorică, dar aceasta nu-l scutește pe T. Băsescu de eroarea publică 
distructivă ori?: „Dacă ne putem reproșa ceva din punct de vedere 
istoric este că, în al Doilea Război Mondial, armata română a trecut 
Nistrul. Armata română a fost legitim în conflict cu Uniunea 
Sovietică doar până la Nistru. Dincolo, nu știu cât a fost de legitim 

disperarea autorului va avea ecoul social pe potriva așteptării 
scriitorului – care ni l-a prezentat pe „tânărul  Alistar venit cu cireşe 
pentru Mareşal – un Odiseu român fără noroc… Cum pe meleagul 
său nu creşte smochinul, Ulise al nostru n-a avut tutorele de care să 
se prindă, spre a se salva de câinii celor doi monştri, Scylla şi 
Carybda, cu numele convertit în Germania hitleristă şi Rusia 
stalinistă…”  

După fatidicul 23 august 1939, destinul României, inclusiv al 
Europei, fusese (re)pecetluit  în 1942 de către tiranul Stalin și 
Churchill – cu acceptul tacit al SUA. Restul nu conta absolut nimic și 
nimeni, orice alte scenarii aveau sfârșit tragic: victima nevinovată era 
culpabilizată, transformată în călău (Churchill l-a somat dur pe Iuliu 
Maniu să nu se mai amestece în politica marilor puteri). Nici azi 
nimic nu s-a schimbat, se manipulează mai cumplit. Este inadecvată 
utilizarea invectivelor capitale:  trădător, trădare, dușman etc. În 
special față de Rege. Mai întâi, numai regii pot discuta problemele 
regale, noi absolut nu le cunoaștem. Iuliu Maniu ne lumina 
axiomatic: românii pot fi adversari, nu canibali (oponenți, nu 
dușmani). Pentru a închide subiectul tradărilor și trădătorilor din 
istoria românească, invocăm două argumente simbolice: poporul 
român a mâncat colivia la 4 imperii și are alta gata „preparată” pentru 
următorul defunct imperial (D. Zamfirescu); poporul român este 
înzestrat cu geniu politic (P. Țuțea), ca și englejii, danejii etc. Iată de 
ce trebuie discutată istoria și gloria națională, viitorul geopolitic 
panromânesc, nu scenariile probabiliste, subiective, erorile imaginare 
și inevitabile etc. Stalin asasina politic și moral Regele Mihai  – 
conferindu-i Ordenul „Victoria” – urmărind discreditarea Monarhiei 
Regale românești – principalul bastion în calea expansiunii 
bolșevice. În 1947, fiind aliatul secret stalinist, Premierul britanic l-a 
sfătuit pe Regele Mihai să se reîntoarcă în Țară… pentru a fi anihilat 
de Stalin? – deorece Regele Mihai era martorul crimei diabolice 
comise de cei doi. Stalin l-a învins pe Hitler, apoi s-a „aliat” cu 
Churchill – care i-a manipulat pe americani și au partajat Europa ca 
doi pirați perfecți... Sunt doar unele argemente tragice manipilate de 
oponenții noștri ideologici pentru a ne discredita, profana și dezarma. 
Iată de cei polemicile respective trebuie evitate ca profund 
subversive. 
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  CÂTEVA IMPRESII PE MARGINEA CONFERINȚEI   
 
 
Romaniuc Iulian: MĂ BUCUR ȘI VĂ MULȚUMIM PENTRU 

MUNCA ȘI LUPTA DUMNEAVOASTRĂ DEPUSĂ ÎN 
SPRIJINUL ȘI ÎN FOLOSUL FRUMOASEI ISTORII 
ROMÂNEȘTI. MEREU, CU TOATĂ INIMA SUNTEM ALĂTURI 
DE DUMNEAVOASTRA. STIMĂ ȘI RESPECT! 

 
Romaniuc Iulian: SUCCES ȘI SĂ ȘTIȚI CĂ SUNTEM 

ALĂTURI DE DUMNEAVOASTRĂ CU INIMA ȘI CU 
SUFLETUL. ...ȘI MULȚUMIM PENTRU CEEA CE FACEȚI. 
AȘTEPTĂM CU NERABDARE POSTĂRI DIN CADRUL 
EVENIMENTULUI... 

 
Romaniuc Iulian SUCCES FRUMOS ȘI VĂ ASIGUR DE 

TOATĂ CONSIDERAȚIUNEA MEA. STIMĂ ȘI RESPECT 
PENTRU MUNCA DEPUSĂ ÎN SLUJBA NEAMULUI 
ROMÂNESC ! 

 
Alexei Creţu: Domnule Alexandru Valeriu Moraru, aţi organizat 

o conferinţă peste aşteptările noastre. A fost o reuniune ştiinţifică la 
nivel academic înalt. Multe realizări frumoase în continuare! 

 
Valentina Ciobanu O iniţiativă EXELENTĂ!!! FELICITĂRI!!! 

Activitate de nivel!  
 
Maria Ciobanu Doamne ajută în desfășurarea lucrărilor 

conferinței. E un eveniment de amploare și va aduna oameni cu sflet 
frumos și dragoste pentru EROUL NOSTRU NEPERECHE - 
Mareșalul Ion Antonescu! 

Și totuși...Visul Mareșalului se va realiza - RE-UNIREA ȚĂRII 
SE VA ÎNTÂMPLA MAI REPEDE DECAT CRED unii...Avem 
personalități merituoase, care muncesc în acest sens... și Sufletele 
Eroilor Români, de acolo de Sus, ne vor ajuta!  

Mult succes organizatorilor acestui eveniment de amploare din 
Chișinău! 

...Să ne cunoaștem EROII! 
 Cinste și Respect MARILOR ROMÂNI! 

(Timpul, 7 martie 2015). Un politician american, auzind opinia că 
România urmează să participe în lupte până la Nistru, a replicat 
sarcastic-disprețuitor:  alții, deci, urmează să vă salveze de 
comunism? 

Răspunsul transcendental a cauzelor ultimei conflagrații mondiale 
îl cunoaște numai Domnul, iar noi îl putem doar intui ori păcătui. 
Prima și principala cauză a fost bolșevismul. Totuși, un răspuns 
prealabil ne-au oferit americanii chiar la 23 iunie 1941 din paginile 
ziarului The New York Times: în sfârșit, doi tirani au declanșat 
războiul în care se vor autonimici.  Aceasta spune totul, pentru toți și 
pentru totdeauna… Dar de ce nu se recunoaște și nimeni nu-și asumă 
catastrofa secolului, cel puțin – să ne asigure că nu se vor mai 
repeta?  

La intrările în Panteonul istoiei românești tebuie să fim 
întâmpinați și luminați de mottoul Casei Regale: „Nimic fără 
Dumnezeu” (completată: „și dreptul meu”) și ordonanța clasicului:  
„Jos armele dintre frați! Sus armele față de dușmanii noștri seculari!” 
    

Grigore GRIGORESCU, scriitor, publicist 
 
PS: La 31 mai – Mareșalul Ion Antonescu a relansat din ceruri 

Reîntregirea spirituală a Țării Românești – fiind asistat de către 
 Alexandru  Moraru, cei 10 raportori și circa 100 de luptători 
convocați din Ordinul Mareșalului sub cupola cetății intelectuale din 
inima capitalei – Biblioteca Centrală a B.M. „B.P.Hasdeu”.  

A fost evenimentul memoriei, gloriei și victoriei panromânești și 
cerești a fiilor neamului!    

 
NOTĂ LUI ALEXANDRU MORARU: ...şi totuşi, documentele 

de arhivă confirmă, că Regele Mihai I a trădat Armata Română și pe 
Conducătorul Statului Mareşalul Antonescu, l-a arestat şi l-a dat pe 
mâna ruşilor!  
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N-a fost accidentală prezența la Conferință a generalului în 
rezervă, dr. profesor Stan Peterscu - care a strălucit prin predica sa 
spirituală militară de sorgintea și inspirația marelui său predecesor.  

Sugerăm, sperăm și așteptăm ca Profesorul Alexandru Moraru să 
organizeze și reabiliteze alte două instituții morale, constitutionale și 
geopolitice pur românești: Monarhia Constituțională (instituția 
regală) și Mișcarea Legionară, în special legendarul, uriașul ei lider 
national, Cornelui Zelea Codreanu. 

Iunie 2016 
 
Dr.hab. Sergiu Miron: A fost ceva nemaipomenit! Nu m-am 

gândit că voi ajunge să aud atâta adevăr istoric la o singură 
conferință. În zilele noastre, organizarea și realizarea unui asemenea 
for științific este o faptă eroică!  

1. Ar fi bine ca în unele orașe cum ar fi: Ungheni, Chișinău, 
Orhei, Cahul, Leova, Cantemir și Bălți să încercăm obținerea unei 
decizii pentru a numi o stradă în numele Mareșalului Antonescu. 

2. Să pornim constituirea unui comitet, care să se ocupe de 
adunarea banilor din donații spre înălțarea unui monument în 
memoria Mareșalului Ion Antonescu. Poate la Ungheni sau în alt 
oraș. Eu voi fi primul, care voi contribui cu o sumă de bani pentru 
acest monument. 

3. Mai propun să întocmim o hotărâre a conferinței de astăzi, 
restabilirea Turnului Dezrobirii, ridicat în 1942 în cinstea eliberării 
Basarabiei de ocupanții sovietici, care la a doua ocupație sovietică a 
fost aruncat în aer de autoritățile sovietice de ocupație. 

4. De asemenea, propun să fixăm în hotărîrea conferinței de azi, 
restabilirea Memorialului Eliberării. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ludmila Cotoman: FELICITĂRI! 
 
Bogdan Ghencea: Buna ziua, d-le Moraru. În primul rând felicitări 
cu organizarea reușită a evenimentului dedicat Mareșalului Ion 
Antonescu. Din păcate, eu nu am reușit să ajung la conferință. De 
aceea, am o rugăminte la Dvs., dacă există undeva afișate 
înregistrările discursurilor, să-mi dați și mie link-ul, sau o trimitere la 
ele. În plus, ați avut un vorbitor pe tema combaterii propagandei 
rusești, cu care eu aș vrea să contactez, pentru că sunt interesat de 
niște aspecte tehnice, în tematica respectivă. Vă mulțumesc! 

 
  Grigore Grigorescu: A doua revenire victorioasă a Mareșalului 

Ion Antonescu! 
 În ultimul său discurs, Mareșalul Ion Antonescu declara: 

„…dumneavoastră și urmașii dumneavoastră, veți face mâine, ceea 
ce eu am încercat să fac astăzi, dar am fost înfrânt! Dacă aș fi fost 
învingător, aș fi avut statuie în fiecare oraș al României. Cer să fiu 
condamnat la moarte și refuz orice grațiere”. Este marele adevăr 
istoric militar sacrificial. O statuie spirituală – cea mai durabilă în 
veacuri și victorioasă - a fost ctitorită de ucenicul mareșalului - 
Profesorul Alexandru Moraru cu o ilustră asistență intelectuală 
națională, sub cupola municipală a Bibliotecii „B. P. Hasdeu”, prin 
organizarea la 31 mai 2016 a Conferinței de comemorare a actului 
sacrificial al Mareșalului Ion Antonescu. A fost prezentă în sală 
distinsa intelectualitate și generalii Ion Costaș, Vasile Grosu, 
personalități ale vieții publice, savanți, dar și tineri militari...  

Pare straniu, de n-ar fi monstrous, că la atare Conferință 
testatoare n-a participat și nici n-a fost salutată de către directorul 
Institutului de Istorie, dr. Gh. Cojocaru, iar majoritatea istoricilor - cu 
toate că au fost invitați personal de organizatorul  conferinței – au 
lipsit cu desăvârșire. Cunoașteam foarte bine faptul că n-avem 
scriitori, filologi, silvicultori, ecologiști, acum vom ști că n-avem nici 
istorici și istorie academică. Realitatea confirmă adevărul tragic. 
Precum se deconspiră și prezența pur formală - pe parcursul  mai 
multor ani - a dr. Gh. Cojocaru la microfonul Europie Libere – 
liber(ă) de a nu spune adevărul. 
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IMAGINI CU MAREȘALUL ANTONESCU
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